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Z żalem żegnamy kolegę i przyjaciela 

śp. Stanisława Szybkę 
Rodzinie i najbliższym

wyrazy szczerego współczucia
składa Marian Michułka, 

Prezes firmy Marion w Rudzie Śląskiej

Rodzinie i Przyjaciołom,  
niespodziewanie zmarłego przedsiębiorcy z Rudy Śląskiej

śp. Stanisława Szybki
nieustraszonemu bojownikowi  

o sprawiedliwość i  prawdę, który wspierał
wiele szlachetnych aktywności mieszkańców,  

wyrazy szczerego współczucia,  
w imieniu Związku Górnośląskiego składa

Andrzej Stania, Prezes Związku. 

Głęboko zasmuceni żegnamy  

śp. Stanisława Szybkę 
Naszego nieodżałowanej pamięci szefa 

Żonie Bożenie i najbliższym składamy wyrazy najgłębszego współczucia
Pracownicy firmy  „STALBET” 

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość  
o śmierci naszego Przyjaciela i Kolegi 

śp. Stanisława Szybki 
Prezesa Firmy STALBET w Rudzie Śląskiej.  

 Rodzinie i najbliższym  
wyrazy szczerego współczucia 

składają 

Prezes Józef MICEK  z Zarządem  Stowarzyszenia  
Emerytów i Rencistów Policyjnych w Rudzie Śląskiej.

„ Człowiek jest wielki 
nie przez to, co ma,
nie przez to, kim jest,
lecz przez to,
czym dzieli się z innymi”
                              Jan Paweł II 

Odszedł człowiek przyjazny i serdeczny 
śp. Stanisław Szybka

Łączymy się w żalu z żoną Bożeną i najbliższymi.
Dziękujemy  Stanisławie za to co robiłeś dla przyjaciół  

i dla tych których nigdy nie widziałeś. Ruda Śląska będzie smutna bez Ciebie. 
Irena Kiziniewicz z gronem przyjaciół
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W skrócie z 
Odwołano wiceprezes  
Kolei Śląskich
Ze stanowiskiem wiceprezesa Kolei Śląskich 
pożegnała się Anna Patalong. Z funkcji od-
wołała ją Rada Nadzorcza kolejowej spółki.
Jak poinformował Urząd Marszałkowski w Ka-
towicach, decyzja ma związek z wnioskiem 
jaki trafił do prokuratury, który złożył marszałek 
województwa śląskiego. Władze regionu uzna-
ły, że Anna Patalong, która zachowała stano-
wisko w zarządzie jako jedyna po odwołaniu 
władz kolejowej spółki 13 grudnia, nie powinna 
sprawować swojej funkcji do czasu wyjaśnie-
nia okoliczności zarządzania Kolejami Śląski-
mi. Zawiadomienie o możliwości popełnienia 
przestępstwa przez odwołane już władze 
zależnej od Urzędu Marszałkowskiego spółki 
Koleje Śląskie złożył do prokuratury nowy mar-
szałek województwa śląskiego, Mirosław Se-
kuła. Zarzuca w piśmie poprzednim władzom 
przewoźnika złe zarządzanie finansami spółki, 
m.in. przy zawieraniu umów na dostawy ta-
boru, a także nadużycia kompetencji i niedo-
pełnienia obowiązków przez zarząd kolejowej 
spółki. Zdaniem marszałka, poprzedni zarząd 
zaciągał zobowiązania finansowe, do których 
nie do końca miał uprawnienia. 

Górnicy utknęli pod ziemią
57 górników z kopalni Wujek-Śląsk w Rudzie 
Śląskiej spędziło prawie trzy godziny pod ziemią 
w kopalnianym wyciągu. O godzinie 14 klatka 
została unieruchomiona na skutek awarii. Winda 
stanęła 850 metrów pod ziemią. Wywoziła górni-
ków po skończonej pracy na powierzchnię. Pra-
cownicy  firmy serwisującej urządzenie, zlokali-
zowali awarię i uruchomili wyciąg przed godziną 
17. Nikomu nie zagrażało niebezpieczeństwo. 
Awaryjnie możliwe było wyprowadzenie gór-
ników przedziałem drabinowym. Urządzenia 
wyciągowe są wyposażone w dwa niezależne 
źródła zasilania. Jak się okazuje, nawet to jednak 
nie zabezpiecza przed awarią. 

Kościół w Orzeszu po pożarze
Już około 60 tysięcy złotych udało się zebrać na 
odbudowę dachu kościoła w Orzeszu-Jaśkowi-
cach, zniszczonego przez pożar. Wyłoniono tak-
że projektanta, który ma wykonać plan nowego 
dachu. Projekt dachu ma być gotowy w prze-
ciągu kilku najbliższych dni. Dach kościoła pod 
wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Orzeszu-Jaś-
kowicach strawił pożar, który wybuchł tutaj w po-
łowie stycznie tego roku. Resztę świątyni udało 
się ratować przed zniszczeniem dzięki ofiarnej 
akcji strażaków. Spalony dach zabezpieczono, 
podobnie jak strop świątyni. Na razie pogoda 
nie jest po stronie budowlańców. Władze parafii 
planują, że odbudowa spalonego dachu ruszy 
po Wielkanocy. Wcześniej musi jeszcze zostać 
zatwierdzony projekt.

Nowe Okno Życia
W Świętochłowicach zostało otwarte wy-
jątkowe okno. Wyjątkowe, bo jego otwarcie 
wielu dzieciom otworzy drogę do życia. Mowa 
bowiem o Oknie Życia, czyli miejscu, gdzie 
bezpiecznie i bez konsekwencji będzie moż-
na zostawić noworodka. Okno Życia zostało 
uruchomione przy Szpitalu Powiatowym 
w Piaśnikach. Świętochłowickie Okno Życia 
to 10 takie miejsce w województwie śląskim. 
O tym, że potrzebne najlepiej świadczą sta-
tystyki. Do tej pory w Oknach Życia pozo-
stawiono już dziesięcioro dzieci. Wcześniej 
podobne miejsca powstały już w Gliwicach, 
Częstochowie, Mikołowie, Piekarach Śląskich 
czy w Katowicach. Okno Życia to swoiste koło 
ratunkowe dla matek, które wiedzą, że swoim 
malutkim dzieckiem nie mogą lub nie chcą się 
zająć. Zdaniem psychologów, pozostawienie 
dziecka w takich warunkach, to często kwestia 
odpowiedzialności, a nie jej braku ze strony 
rodziców. 

Żywiecki przedsiębiorca zorga-
nizował protest przy największym 
rondzie w Żywcu. Twierdzi, że spora 
część gruntu, na którym wybudowa-
no skrzyżowanie oraz fragment dro-
gi, to jego własność. Zarządcą drogi 
jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad. Przedsiębiorca ma 
działki sąsiadujące z rondem, na któ-
rych chciał postawić restaurację. Nie 
może wybudować wjazdu, bo dostał 
negatywną odpowiedź z GDDKiA.

Zaklejanie znaku, to dopiero 
prolog, bo prawdziwy protest przed 
nami. Właściciel terenu, na którym 
znajduje się fragment krajowej drogi 
i rondo zamierza bowiem posta-
wić tu blokady. – To jest początek, 
przyzwyczajanie kierowców do tego. 
Zaklejamy znaki i piszemy, że to jest 
teren prywatny, żeby się państwo, któ-
rzy przejadą przyzwyczaili – oznajmia 
Grzegorz Szumlas. Przez ponad dwa 
lata pan Grzegorz próbuje dogadać 
się z zarządcą drogi, czyli GDDKiA. 
Bezskutecznie. – My chcemy te 
działki od właściciela kupić. Chcemy 
je kupić w drodze aktu notarialnego. 
Przedstawiliśmy mu wycenę, zgodnie 
z obietnicą, która była przedstawiona 
na spotkaniu z panią poseł, ta wycena 
została przedstawiona – odpowiada 
Dorota Marzyńska-Kotas, rzecznicz-
ka katowickiego GDDKiA.

Sto złotych za metr kwadratowy. 
– Dając takie śmieszne pieniądze za 
działkę 36-arową w takim terenie, to 

już jest jakaś kpina. Jeżeli za chasz-
cze GDDKiA płaciła 160 zł za metr 
kwadratowy, a tutaj chcą za działkę 
budowlaną z prawie już wszystkim 
i z pozwoleniami dać po sto złotych, 
to sam pan rozumie – uważa Jan 
Jafernik, wiceprzewodniczący rady 
powiatu żywieckiego. Pan Grzegorz 
oprócz pieniędzy za zakup terenu, 
oczekuję też od zarządcy drogi od-
szkodowania za korzystanie z jego 
gruntów. O swoje walczyć zamierza 
teraz w sądzie. – GDDKiA nie posiada 
nic, nie posiada absolutnie żadnych 
dokumentów. Mimo tego, że jesteśmy 
obecnie w sporze sądowym, również 
na etapie postępowania sądowego nie 
przedłożyła żadnego dowodu, do-
kumentu mimo zobowiązania sądu 
– podkreśla Anna Pogoda, adwokat 
Grzegorza Szumlasa. – My czynimy 
starania, tak jak już powiedziałam od 
dłuższego czasu. Chcemy mieć uregu-
lowaną sytuację prawną tej działki. 
Na początku nie mogliśmy tego w inny 
sposób uregulować, ponieważ tam był 
nie do końca określony stan prawny tej 
nieruchomości. Były po prostu zapisy 
w księgach wieczystych i my na rzecz 
skarbu państwa tych działek wcześniej 
nie mogliśmy kupić – ripostuje Dorota 
Marzyńska-Kotas.

Mimo to zostało wydane pozwo-
lenie na budowę i drogę z rondem 
wybudowano. Podobna sytuacja mia-
ła tu już miejsce sześć lat temu. GDD-
KiA poszerzyła drogę nie na swoich 

gruntach. Właścicieli przeprosiła 
i namawiała na ugodę. – Zgodziliśmy 
się, aby Generalna Dyrekcja po czasie 
dokupiła grunt, na którym wybudowa-
ła inwestycję. Obiecując jednocześnie, 
że bez żadnego problemu zezwoli na 
zjazd krajowy na nowo wydzielonej 
działce. Ja akurat byłem beneficjentem 
tej nowo powstałej działki i stałem się 
właścicielem działki, do którego zjazdu 
nigdy nie dostałem – opowiada Wie-
sław Setla, lokalny radny i przedsię-
biorca. Pana Grzegorza zarządca drogi 
przepraszać nie zamierza. Postraszył 
go już prokuraturą. Trafiło do niej 
zawiadomienie sugerujące, że kupił tą 
nieruchomość niezgodnie z prawem. 
– To postępowanie zostało umorzone. 
Te wszystkie zarzuty uznane zostały za 
bezpodstawne. Nie udało się GDDKiA 
również podważyć aktu notarialnego, 
na podstawie którego ta nieruchomość 

została zakupiona i od tamtej pory 
praktycznie, od roku czasu trwa bardzo 
ostry konflikt – tłumaczy Konrad Po-
goda, adwokat Grzegorza Szumlasa.

Jedna i druga strona nie zamierza 
ustąpić. – Prokuratoria, która broni 
Generalną, bo to jest sprawa sądowa, 
mówi, że to jest ewenement w skali 
kraju, żeby rondo i część drogi było na 
prywatnym gruncie – mówi Grzegorz 
Szumlas. Protest udał się połowicz-
nie. Interweniować musiała policja. 
– Zaklejanie, utrudnianie odczytania 
znaków drogowych poprzez ich zakle-
janie jest wykroczeniem, stąd nasza 
interwencja – wyjaśnia asp. Mirosława 
Gruszka, KPP w Żywcu. Mandaty 
przedsiębiorcy jednak nie zraziły. Na 
dogadanie się daje GDDKiA jeszcze 
czas. Jeśli Ci nie pójdą na ustępstwa 
ma zamiar zablokować całe rondo. 
Do czasu aż zapadnie sądowy wyrok.

Żywiec: przedsiębiorca kontra GDDKiA

Ś       P

Ś       P

Ś       P
Rodzinie i Najbliższym

wyrazy głębokiego współczucia  
z powodu śmierci  

rzetelnego partnera w biznesie 

śp. Stanisława Szybki
składa 

Franciszek Nalepa, prezes firmy FRIBEX 
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Silesia Informacje  
poniedziałek –niedziela 17:45 i 20:00, 
flesz poniedziałek –piątek 16:25

Silesia Cafe 
poniedziałek –piątek 15:45

Katarzyna W. przed sądem
To nie będzie krótki proces. Sprawa Katarzyny 
W., która już ruszyła przed katowickim Sądem 
Okręgowym, potrwa na pewno długie mie-
siące. Samych świadków w sprawie do prze-
słuchania jest ponad 40. To tylko część osób 
przesłuchiwanych przez prokuraturę w toku 
śledztwa. Wezwania przed oblicze sądu po-
nad 40 świadków chce oskarżenie. Prokurator 
chce przesłuchać między innymi męża Kata-
rzyny W. Bartłomieja, rodziców i teściów matki 
Madzi, jej przyjaciół i brata. Obrona natomiast 
szykuje niespodziankę. Powołani na świadków 
mają być bowiem ludzie spoza listy 126 prze-
słuchanych osób już w czasie rocznego prawie 
śledztwa. Zapowiada się długi i trudny, bo po-
szlakowy proces. Dodatkowo w blasku fleszy 
i telewizyjnych kamer. Na pierwszą odsłonę 
procesu akredytowało się ponad 80 dziennika-
rzy z 70 mediów. Prywatny detektyw Krzysztof 
Rutkowski, który od początku zaangażował się 
w sprawę uważa, że wszyscy – także i on – są 
odpowiedzialni za to, że sprawa Katarzyny W. 
nazywana jest już najgłośniejszym procesem 
III RP. Zdaniem prawników proces może po-
trwać ponad rok. Są już wyznaczone terminy 
kolejnych rozpraw. Odbędą się one 4 i 18 mar-
ca oraz 2 i 15 kwietnia. 

Z Rybnika do Senatu?
Znany z kontrowersyjnych opinii i wypo-
wiedzi polityk, Janusz Korwin-Mikke chce 
ubiegać się o miejsce w Senacie. Zamierza 
wystartować w uzupełniających wyborach, 
które odbędą się w Rybniku.
Rybniczanie pójdą do urn na przełomie kwiet-
nia i maja tego roku. Uzupełniające wybory 
do Senatu w mieście zostały wymuszone 
śmiercią znanego i cenionego w tym mieście 
senatora, profesora Antoniego Motyczki. Do 
mandatu senatorskiego ustawia się już kolejka 
kandydatów. O głosy wyborców walczyć chce 
między innymi kandydat Ruchu Autonomii 
Śląska Paweł Polok, szef Centrum Rozwoju 
Inicjatyw Społecznych Piotr Masłowski, a te-
raz swój udział zapowiada – na razie jeszcze 
nieoficjalnie – Janusz Korwin-Mikke. Decyzji 
jeszcze nie podjął, ale w biuletynie swojej partii 
poważnie ją rozważa, argumentując że start 
z Rybnika może dać mu wyborczy sukces. 
Janusz Korwin-Mikke jest prezesem Kongresu 
Nowej Prawicy, czyli ugrupowania, o którym 
w województwie śląskim ostatnio jest bardzo 
głośno. To za sprawą pomysłu likwidacji straży 
miejskich w kilku gminach. 

Abba wystąpi w Spodku
Miłośnicy legendarnego zespołu Abba mają 
powody do zadowolenia. 6 marca  w kato-
wickim Spodku wystąpi  „najlepsza Abba 
od czasów Abby”. W mega widowisku  na 
scenie zobaczymy dwóch muzyków z orygi-
nalnego składu grupy. Będzie też Narodowa 
Orkiestra Symfoniczna z Londynu. 
Oryginalna Abba sprzedała do tej pory na ca-
łym świecie ponad 370 milionów płyt. Kariera 
grupy trwała 10 lat. Potem skłócony zespół się 
rozpadł. Na jego zgliszczach i popularności, bo 
w show gra dwóch muzyków z oryginalnego 
składu, po latach zbudowano sceniczną ma-
szynkę do zarabiania pieniędzy. Podczas 11 
lat działalności Abba The Show odwiedziła 
37 krajów, muzycy dali ponad 520 koncertów, 
obejrzało je ponad 2 miliony widzów. Melodyj-
ne, łatwo wpadające w ucho piosenki to była, 
jest i będzie wielka siła Abby. To repertuar dla 
każdego, od nastolatka do emeryta. Do tego 
Abba Show wzbogacona jest nowoczesnymi 
aranżacjami i prawie zawsze gra w asyście 
filharmoników z Londynu. W Spodku bilety na 
koncert, który odbędzie się 6 marca kosztują 
od 99 do 200 złotych. Tych droższych już nie 
ma. Muzycy wystąpią jeszcze we Wrocła-
wiu i w Gdańsku. 

Mimo że we wszystkich ran-
kingach wśród obywateli cieszą się 
największym zaufaniem, to nawet 
ich złodzieje nie oszczędzają. Stra-
żacy, bo o nich mowa, a dokładnie 
jednostka z Wodzisławia Śląskiego, 
została okradziona w czasie akcji 
gaszenia pożaru. Straty wstępnie 
oszacowano na kilka tysiące zło-
tych. To jednak nic w porównaniu 
ze słynną już chyba kradzieżą z Lu-
bieszowa na Opolszczyźnie. Tam 
strażaków ogołocono dosłownie 
ze wszystkiego.

Do niecodziennej kradzieży 
doszło w Wodzisławiu Śląskim. 
Podczas akcji gaszenia pożaru 
strażaków ktoś okradł. – Niezna-
na osoba wykorzystała moment 
i dokonała kradzieży prądownicy. 
Prądownica była warta około 2 ty-
siące złotych, tak wstępnie wyceniła 
ją straż pożarna – informuje kom. 
Magdalena Wija, KPP w Wodzi-
sławiu Śląskim. – Jest to sprzęt 
typowo do wykorzystania w straży. 
Nie wiem do czego może się jeszcze 

przydać, może do podlewanie wody 
w ogródku, niczego więcej. Myślę, 
że na złomie nikt by tego nie przyjął 
– dodaje mł. kpt. Mirosław Kału-
ża, PSP w Wodzisławiu Śląskim.

Skradziono prądownicę. Fi-
nansowy ubytek może i niewielki, 
ale sprawa jest poważna. Gdyby 
nawet przez przypadek skra-
dziono sprzęt, którym strażacy 

bezpośrednio ratują życie, straty 
mogłyby być liczone nie  tylko 
w pieniądzach. – Nie sądzę, żeby 
komukolwiek ten sprzęt mógł się 
przydać. Sądzę, że może jest to 
atrakcyjnie wizualnie i dlatego 
ten sprzęt kogoś podkusił – mówi 
kpt. Marek Misiura, komendant 
PSP w Wodzisławiu Śląskim. Ktoś 
wykorzystał nie tylko nieuwagę 

strażaków zajętych akcją, ale też 
zabezpieczających miejsce pożaru 
policjantów. – To pierwsza taka 
kradzież w śląskiej straży w ostat-
nich 30 latach – zaznacza Jarosław 
Wojtasik, Komenda Wojewódzka 
PSP w Katowicach.

Za to na Opolszczyźnie do-
kładnie rok temu strażakom skra-
dziono prawie wszystko, czyli wart 
blisko 150 tysięcy złotych wóz ze 
sprzętem. Zostały tylko kalosze 
i wiadra. – Jak się okazało samo-
chód był rozkręcony, czyli tylna 
część, obudowa kontenerowa była 
rozebrana. Samochód był jak gdyby 
przywrócony do stanu fabryczne-
go – opowiada Michał Klimek, 
OSP Lubieszów.

Od lat strażacy plasują się na 
czele zawodów darzonych spo-
łecznym zaufaniem. Wyprzedzają 
między innymi lekarzy, policjan-
tów, czy prawników. Jak się jednak 
okazuje do tych, którzy darzą ich 
tak dużym zaufaniem, zaufanie 
powinni mieć ograniczone.

Powoli odchodzą do lamu-
sa czasy, kiedy o nazwach ulic 
i placów w naszych miastach de-
cydowało „szacowne gremium” 
przysypiające przy stoliku nakry-
tym zielonym suknem, wodą mi-
neralną i paluszkami. Coraz wię-
cej gmin otwiera się na pomysły 
swoich mieszkańców w kwestii 
nazewnictwa nowo powstających 
ulic. Tak jest w Katowicach, Gli-
wicach czy Rudzie Śląskiej. I jak 
się okazuje nazwa ronda, czy uli-
cy nadal wzbudza kontrowersje. 
Również polityczne.

W Gliwicach nie do końca 
wiadomo czy, a jeśli już to kto, 
ma być patronem ronda. A jeśli 
nie wiadomo o co chodzi, to w tym 
przypadku nie o pieniądze, a o 
politykę chodzi. Najpierw patro-
nem miał być Lech Kaczyński, 
faworytem jest jednak generał Je-
rzy Ziętek. – Zrobił bardzo dużo 
dla Śląska. Mówimy oczywiście 
o tej infrastrukturze zielonej, koń-
cząc oczywiście na infrastrukturze 
uzdrowiskowej – uważa Zbigniew 
Grzyb, radny Gliwic, SLD. Są jed-
nak też radni prezentujący pogląd 
zgoła odmienny. Dla nich kto 
będzie patronem jednego z wielu 

gliwickich rond, nie ma większe-
go znaczenia. – Nie rozumiem, 
jako gliwicka radna, dlaczego 
tak naprawdę wszyscy uparli się, 
żeby jakoś to rondo nazwać. To 
nie jest jakieś szczególne rondo, 
tylko po prostu miejsce znajdujące 
się na skrzyżowaniu dwóch ulic 
– stwierdza Joanna Karweta, rad-
na Gliwic, PO. Ostatecznie nowe 
rondo w mieście nosić będzie imię 
Lecha Kaczyńskiego.

Równie gorąca dyskusja wy-
wiązała się w Katowicach. Tutaj 
kibice katowickiego GKS-u chcą, 
żeby jedna z planowanych w ścisłym 
centrum miasta ulic, nosiła nazwę 
Górniczego Klubu Sportowego. 
– Jest to klub, który wpisał się w histo-
rię Katowic. Miał wielu wspaniałych 
sportowców, medalistów olimpijskich 
i mistrzostw świata. Drużyn, które 
zdobywały mistrzostwo Polski, pu-
char Polski i rozsławiły to miasto 
– podkreśla Artur Łój, Stowarzy-
szenie Kibiców GKS-u Katowice. 
I mają rozsławiać je dalej – teraz 
na tabliczkach. Wniosek o poparcie 
pomysłu kibice złożyli u prezydenta 
miasta. Ten podobno nie mówi nie, 
ale nie mówi też tak, bo to nie do 
niego należy decyzja. – Rada miasta 

Katowice będzie decydowała, co do 
tego, jak dana ulica i dany plac na 
terenie miasta się nazywa – tłu-
maczy Maciej Biskupski, asystent 
prezydenta Katowic.

W końcowym rozrachunku 
i tak o nazwie zdecydują radni. 
Jednak przynajmniej na początku 
inicjatywa może wychodzić od 
mieszkańców. Tak jak w Rudzie 
Śląskiej, gdzie jeszcze nie ma ani 
osiedla, ani ulic, a już można 
zgłaszać pomysły nazw. I tutaj 
pełna dowolność. – Jeżeli już 
taką propozycję i takie działania 

podjęliśmy, że się konsultujemy 
przez internet, to już nie możemy 
zawieść mieszkańców i chcemy ich 
zaangażować – zaznacza Michał 
Pierończyk, wiceprezydent Rudy 
Śląskiej. I żeby temat nazewnictwa 
płynnie zamknąć, to wracamy do 
tematu rond. Kilka miesięcy temu 
w Bytomiu problem był podobny. 
Byli zwolennicy patrona ronda, 
w tym wypadku Lecha Kaczyń-
skiego, jak i przeciwnicy. I co 
nie jest dobrą wiadomością dla 
pozostałych miast – do dziś tutaj 
debatują. 

Okradli strażaków podczas gaszenia pożaru

Śląskie miasta szukają nazw dla ulic i rond
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Psy zamknięte w klatkach 
i przywiązane łańcuchem do budy 
czekają na właściciela, który je 
przygarnie i już nigdy nie pozwoli 
wrócić do tego miejsca. Obecnie 
schronisko dla bezdomnych 
zwierząt w Sosnowcu zamieszkuje 
około 240 psów i 15 kotów. Każ-
dy z tych czworonogów ma swoją 
historię i trafił tu w odmiennym 
stanie. Niektóre były zaniedbane 
i błąkały się po okolicy, a inne 
musiały opuścić swój dotychcza-
sowy dom, bo ich właściciel nie 
mógł lub nie chciał się już nimi 
dalej zajmować. – Opiekujemy się 
zwierzętami bezdomnymi tylko 
z terenu Sosnowca. Psy są często 
przywożone przez prywatne osoby. 
Ludzie najczęściej tłumaczą się, 
że nie stać ich na utrzymanie tego 
psa lub po prostu nie są w stanie 
się nim zaopiekować. Zdarza się, 
że psy trafiają tu w ciężkim stanie, 
ale mamy też psy z rodowodem. 
Każdy przypadek jest inny i nale-
ży o tym pamiętać, kiedy się nimi 
zajmujemy – wyjaśnia Adrian 
Gaweł, p.o. kierownika Schro-
niska dla bezdomnych zwierząt 
w Sosnowcu. 

Oddaję psa,  
bo jadę na urlop
Ludzie bardzo często przed 

kupnem psa nie zdają sobie 
sprawy, jakiej odpowiedzialności 
się podejmują. Później zwierze 
okazuje się dla nich tylko niepo-
trzebnym balastem. – Zdarza się, 
że jest to chwilowy kaprys. Ktoś nie 
przemyśli takiej decyzji i chce się 
szybko i bezboleśnie pozbyć proble-
mu. Rozumiem, jeżeli dziecko nie 

chce się już zajmować zwierzęciem, 
ale jak przychodzi do nas człowiek 
dorosły, bo na przykład nie może 
z powodu psa wyjechać na urlop, to 
lepiej to zostawić bez komentarza 
– dodaje Adrian Gaweł. 

Mimo to pracownicy schroni-
ska starają się jak mogą, by porzu-
cone psy i koty miały jak najlepsze 
warunki. To nie jest łatwe zadanie, 
bo potrzeb jest naprawdę dużo, 
a budżet też jest ograniczony. 
– Pomóc zwierzętom w schronisku 

można na wiele sposobów. Bardzo 
chętnie przyjmujemy każdą pomoc 
materialną lub finansową. Zimą 
potrzebna jest przede wszystkim 
żywność. Cieszymy się, kiedy trafia 
do nas specjalistyczna sucha karma 
dla szczeniaków lub dla zwierząt 
z problemami układu trawiennego 
– mówi Adrian Gaweł 

Sosnowieckie schronisko może 
na szczęście liczyć na wsparcie Sto-
warzyszenia Nadzieja na Dom. To 
pozwala odciążyć pracowników 
schroniska w wielu kwestiach. 
Stowarzyszenie współpracuje ze 

szkołami i przedszkolami z terenu 
Sosnowca. Stara się kształtować 
odpowiednie postawy wobec zwie-
rząt już u najmłodszych. Dzięki 
jego działaniu prowadzony jest 
tutaj między innymi wolontariat. 
Wolontariuszem może zostać 
każdy, kto kocha zwierzęta oraz 
pragnie bezinteresownie poma-
gać. Trzeba mieć tylko ukończone 
18 lat. – Jestem wolontariuszką 
stowarzyszenia już od dwóch lat, 
bo prostu chciałam pomagać. 

Uważam, że wsparcie dla chorych 
ludzi też jest bardzo ważne, ale to-
warzyszy mu dużo większe zainte-
resowanie. Dlatego zdecydowałam 
się pomagać zwierzętom – wyjaśnia 
Małgorzata Rados. 

Pomogą znaleźć  
nowy dom
Co należy do zadań wolonta-

riuszy? Wyprowadzają psy na spa-
cery i je szkolą. Organizują zbiórki 
karmy, środków medycznych oraz 

pieniędzy na leczenie psów i ko-
tów, na zakup ocieplonych bud. 
Sprzątają pomieszczenia, gdzie 
przebywają zwierzęta. Jednak 
najważniejsze jest to, że szukają 
podopiecznym schroniska no-
wych domów. Zdjęcia zrobione 
psom i kotom trafiają na stronę 
internetową schroniska oraz do 
ogłoszeń adopcyjnych. Do tego 

organizowane są specjalne akcje 
podczas wydarzeń kulturalnych 
i sportowych na terenie Zagłębia 
Dąbrowskiego, które powodują, 
że ludzie interesują się przygar-
nięciem pupila. – Zainteresowa-
nie adopcją zwierząt wzmaga się 
w weekendy, kiedy ludzie mają 
trochę więcej czasu. Pamiętajmy, że 
decyzja o adopcji psa lub kota musi 
być przemyślana i uzgodniona ze 
wszystkimi domownikami. Nie 
wolno działać spontanicznie i pod 

wpływem emocji. Wolontariusze 
przeprowadzają wizyty poadopcyj-
ne u osób, które przygarnęły zwie-
rzę z sosnowieckiego schroniska. 
Dlatego jeżeli ktoś nie może po-
zwolić sobie na posiadanie psa, to 
zostaje mu adopcja wirtualna. Do 
takiej adopcji wytypowane zostały 
psiaki, które przebywają w hote-
liku. Opłaca się jego miesięczny 
pobyt i pożywienie – tłumaczy 
Małgorzata Rados. 

Warto też podkreślić, że w przy-
padkach otrzymania informacji 
o znęcaniu się nad zwierzętami, czy 
porzucaniu ich, wolontariusze inter-
weniują. Czasami interwencje koń-
czą się złożeniem doniesienia podej-
rzenia popełnienia przestępstwa, co 
w kilku przypadkach spowodowało, 
że ludzie przestali się czuć bezkarnie. 
Za znęcanie się nad zwierzętami 
grozi kara grzywny, ograniczenia 
wolności albo pozbawienia wolności 
do 2 lat, a gdy nosi ono znamiona 
szczególnego okrucieństwa, nawet 
do trzech lat. Do tego, sąd może 
orzec wobec osoby, która znęcała się 
nad zwierzętami zakaz posiadania 
zwierząt na okres do 10 lat, jak rów-
nież nawiązkę w wysokości od 500 
zł do 100 tysięcy zł na cel związany 
z ich ochroną.

Stowarzyszenie od listopada 
2012 roku ma status Organizacji Po-
żytku Publicznego. Ich działalność 
można wspierać przekazując 1 proc. 
podatku wpisując przy rozliczeniu 
KRS 000 03 65 274. Jeżeli komuś 
nie jest obojętny los zwierząt, warto 
to zrobić. W końcu nic nas to nie 
kosztuje, a każda złotówka to krok 
do uratowania kolejnego zwierzaka.

Pieskie życie
Są naszymi ulubieńcami i często mają statut członków 
rodziny. Karmimy je, wyprowadzamy na spacery 
i wozimy do weterynarza. Niektóre psy jednak nie mają 
tyle szczęścia i lądują w schronisku, gdzie potrzebna 
jest każda pomoc. 

Obecnie schronisko zamieszkuje też 15 kotów.

Szczeniaki mogą liczyć na osobne pomieszczenia.

Część psów ze względów bezpieczeństwa jest trzymana osobno.

Niektóre były zaniedbane i błąkały się po okolicy, a inne musiały opuścić swój dotychczasowy 
dom, bo ich właściciel nie mógł lub nie chciał się już nimi dalej zajmować.
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Seks dla większości katolików 
zawsze był tematem tabu, zwłaszcza 
jeśli chodzi o dyskusję związaną 
z seksem przedmałżeńskim, czy też 
urozmaiceniem życia seksualnego. 
Według powszechnie panujących 
stereotypów, seks dla przyjemności 
zwykle kojarzy się źle, jest uznawa-
ny za grzech, a głównym zadaniem 
współżycia ma być prokreacja. Dla 
katolików tego rodzaju stereotypy 
są krzywdzące. 

Tabu i zakłamanie związane 
z seksem stara się przełamywać mał-
żeństwo, Izabela i Roman Kwiatkow-
scy z Bielska-Białej, które wspólnie 
prowadzi w sieci sklep z erotycznymi 
gadżetami. Właściciele, nie chcą, aby 
sklep nazywano sex-shopem. W tym 
miejscu stawia się na katolickie mał-
żeństwa, proponując parom różne 
łóżkowe gadżety. Nie znajdziemy 
w nim typowego asortymentu, ja-
kimi zwykle dysponują typowe sex 
shopy, jak kajdanki, pejcze, wibratory, 
czy pornograficzne filmy, zdjęcia 
i czasopisma. Mimo to zaintereso-
wanie Alkową Małżeńską nie ustaje. 

– Alkowa to sklep internetowy, 
który prowadzimy od około dwóch 
lat. Strona powstała z myślą o kocha-
jących się małżeństwach. Każda sfera 
życia wymaga pielęgnacji i rozwoju. 
Tak samo sfera seksualna małżonków 
wymaga zatroskania i przygotowania. 
Małżeństwo sakramentalne stano-
wi jedyne prawdziwe środowisko, 
w którym w pełni może rozwinąć się 
seksualność męża i żony – wyjaśnia 
Izabela Kwiatkowska, właścicielka 
sklepu. 

Od ponad roku sklep cieszy się 
sporym zainteresowaniem, bielsz-
czanie mają dużo zamówień, a za-
interesowani asortymentem sklepu 
piszą nawet propozycje nowych 
gadżetów. – Klienci sami podsuwają 
pomysły, co do asortymentu, także 
twórczo krytykują jeżeli coś nie pa-
suje. Wraz z małżeństwami staramy 

się zbudować taką stronę, gdzie bez 
zażenowania można zakupić różne 
rzeczy pomagające we współżyciu 
seksualnym – dodaje właścicielka. 

Książki i porady zamiast 
gazet dla dorosłych
W sklepie można znaleźć książki, 

audiobooki i magazyny, które mają 
pomagać małżeństwom w odkrywa-
niu i zrozumieniu życia seksualnego, 
które dla małżonków stanowi bardzo 
ważną sferę życia. – Owocem współ-
życia małżonków jest potomstwo. Aby 
tak mogło się dziać potrzebne są nowe 
wiadomości, stąd na stronie można 
zakupić książki mówiące o cyklu ko-
biecym, o seksualności małżeńskiej, 
o naprotechnologii, o teologii ciała 
przedstawionej przez Jana Pawła II 
– tłumaczy pani Izabela. 

W sklepie znajdują się także 
pozycje autorstwa ojca Ksawerego 

Knotza, które jako jedne z pierw-
szych sygnalizowały przemiany 
w podejściu do spraw seksu u osób 
wierzących. Bestsellerami stały się 
książki takie jak „Seks jakiego nie 
znacie. Dla Małżonków kochających 
Boga” czy „Seks jest Boski, czyli ero-
tyka katolika”. 

Bielizna z koronki, 
zamiast wdzianek z lateksu 
Małżeństwo z Bielska-Białej 

proponuje innym parom żele do 
masażu, bieliznę, a także specjalnie 
skomponowane „zestawy na miły 
wieczór”. Dla przykładu zestaw o na-
zwie Róża składa się z zapachowego 
olejku do masażu, miłosnych kości 
do gry i czarnej skąpej sukienki.  
– Asortyment sklepu to artykuły 

specjlanie wyselekcjonowane, ale 
takie, które w sypialni małżonków 
nie wykraczają poza ciało. Właśnie 
poprzez ciało wyrażamy miłość do 
współmałżonka. Jak najbardziej, to 
ciało ma być możliwie piękne także 
w akcie małżeńskim. Dlatego pro-
ponujemy romantyczne i seksowne 
komplety na miarę wrażliwości każ-
dej pary małżonków. Dostępne są 
także, skonsultowane z ginekologiem 

suplementy diety, lubrykanty, które 
pomagają w różnych dolegliwościach 
oraz preparaty wspomagające płod-
ność – wylicza pani Izabela. W jej 
sklepie nie ma co liczyć na łóżkowe 
„udziwnienia”. Alkowa Małżeńska 
nie przewiduje eksperymentowania 
z ciałem. Akt miłosny ma być trak-
towany jako czynność całkowicie 
naturalna i niewinna. 

Jadalny stanik, czyli 
gadżety dla kochanków
Równie ważny w sypialni jest 

intymny nastrój, o czym właściciele 
sklepu tez nie zapominają. Najbar-
dziej szalone gadżety, jakie można 
znaleźć w ich sklepie to stanik zrobio-
ny z cukierków, czekoladowa farba, 
czy jadalne fl amastry do malowania 

ciała o rożnych smakach. 
– Ważna jest także sfera roman-

tyczna, dlatego posiadamy także 
w ofercie zapachy eteryczne, kominki 
do aromaterapii, świece zapachowe 
i różne drobiazgi, np: świecące kości 
miłości. W naszym sklepie chcemy 
małżeństwom podsunąć pomysły jak 
uświetnić swoje współżycie seksualne 
pozostając w zgodzie z sumieniem, 
i jak stanowić dla siebie wzajemnie 
dar – dodaje właścicielka Alkowy.  

Seks małżeński 
jest jak wino, im 
starszy tym lepszy  
Małżonkowie z Bielska-Białej 

jednogłośnie przyznają, że o seksie 
małżeńskim trzeba mówić głośno 
i otwarcie. Dla osób wierzących sfera 
intymna nie powinna być tematem 
tabu. – Zależy nam na zmianie ste-
reotypu, że seks małżeński to rutyna 
i nuda, a raczej na pokazaniu, że 
fascynacja współmałżonkiem przez 
lata wspólnego życia i współżycia to 
nieustanny rozwój, radość i tajemnica 
znana tylko żonie i mężowi. Seks mał-
żeński jest jak wino, im starszy, tym 
lepsze. Współżycie jest przywilejem 
małżeństwa, z którego małżonkowie 
mogą czerpać i rozwijając się także 
w tym zakresie. Nasz Alkowa może 
dla niektórych będzie w tym pomocna 
– podsumowuje pani Izabela.

fot.: materiały promocyjne

Erotyka dla katolika
Pierwszy w Polsce sklep internetowy z erotycznymi gadżetami dla małżeństw katolickich, Alkowa 
Małżeńska, działa w Bielsku – Białej i w niczym nie przypomina typowych sex-shopów. 

– tłumaczy pani Izabela. – tłumaczy pani Izabela. – tłumaczy pani Izabela. 
W sklepie znajdują się także 

pozycje autorstwa ojca Ksawerego 

 Michalina Bednarek
mbednarek@kurierpolski24.pl
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Liderami bezpiecznej pracy 
w górnictwie w 2012 roku były 
załogi trzech zakładów należących 
do Kompanii Węglowej. Taki jest 
werdykt konkursu „Bezpieczna 
Kopalnia”. W rankingu górnictwa 
węgla kamiennego pierwsze miejsce 
zdobyła KWK „Jankowice”. Drugie 
miejsce w rankingu bezpiecznych 
kopalń uzyskała KWK „Brzeszcze”, 
trzecie KWK „Piast”. Po ośmiolet-
niej przerwie doceniono też o wiele 
mniejszą ilość wypadków przy pra-
cy w kopalniach rud miedzi. Wyróż-
nienie otrzymał Oddział Zakładów 
Górniczych Lubin KGHM.

KWK Jankowice została wybra-
na także w konkursie na najlepszą 
kopalnię, w którym pod uwagę 
brano przede wszystkim parame-
try ekonomiczne – m.in. wyniki, 
wydajność, koszty produkcji. Ko-
palnia znalazła się także wśród tych 
zakładów, które dokonały w 2012 
r. największego postępu. Pierwsze 
miejsce w tym konkursie przypa-
dło kopalni Krupiński, należącej 
do Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Na 31 kopalń wydobywających 
węgiel kamienny, 15 należy do 

Kompanii Węglowej, świętującej 
w tym roku 10-lecie działalności. 
W rankingu wyłaniającym najbez-
pieczniejsze kopalnie kryteria są 
jednoznaczne: trzy lata bez wypad-
ków śmiertelnych i ciężkich, liczby 
wypadków lekkich oraz kolejnych 
dni bez wypadku w roku konkur-
su, występujące zagrożenia natu-
ralne, liczebność załogi, wielkość 

wydobycia. – Biorąc pod uwagę takie 
wymogi cieszy sukces największego 
producenta węgla w Europie. Jestem 
przekonany, że inne kopalnie Kom-
panii będą brały przykład z liderów, 
co wydatnie wpłynie na poprawę 
bezpieczeństwa pracy w górnictwie 
podziemnym, które generuje około 
90 procent wszystkich wypadków 
w branży wydobywczej – wyjaśnia 

Piotr Litwa, prezes Wyższego Urzę-
du Górniczego. 

Kapituła konkursu „Bezpiecz-
na kopalnia” wyłania zwycięzców 
na podstawie danych dotyczących 
wypadkowości w zakładach górni-
czych. W ubiegłym roku dla załogi 
kopalń węgla kamiennego (bez 
pracowników firm zewnętrznych) 
liczba wypadków ogółem zmalała 

o 7,5 procenta, a ciężkich urazów 
było o 40 procent mniej niż rok 
wcześniej i trzy razy mniej niż 
w 2009 r. – To już trzeci rok z rzę-
du maleje wypadkowość. Pod tym 
względem jest lepiej niż zakładaliśmy 
w naszej wieloletniej strategii, w któ-
rej wskazujemy pięcioprocentowy 
próg satysfakcji w każdym kolejnym 
roku – komentuje wyniki Konkursu 
Bezpieczna Kopalnia Piotr Litwa.

Najbezpieczniejsze kopalnie 
podziemne wyłoniono po raz 17. 
Konkurs został rozstrzygnięty  
pod przewodnictwem Wojciecha 
Magiery, wiceprezesa Wyższego 
Urzędu Górniczego. Ranking bez-
piecznych kopalń jest wspólnym 
dziełem przedstawicieli: WUG, 
Głównego Instytutu Górnictwa, 
Fundacji „Bezpieczne Górnictwo” 
im. W. Cybulskiego, Okręgowego 
Inspektora Pracy w Katowicach, 
katowickiego oddziału Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych oraz 
Komitetu Organizacyjnego Szkoły 
Eksploatacji Podziemnej. 

Kopalnia Jankowice zatrudnia 
około 4 tys. osób, z czego około 3 tys. 
pracuje pod ziemią. W ubiegłym roku 
w kopalni zdarzyło się 56 niegroźnych 
wypadków, a od sierpnia 2002 roku nie 
doszło tam do wypadku śmiertelnego.

Najbezpieczniej fedrują w „Jankowicach”
Należąca do Kompanii Węglowej kopalnia Jankowice w Rybniku została uznana za 
najbezpieczniejszą i najlepszą kopalnię w polskim górnictwie w roku 2012. 
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To jedna z najważniejszych dróg 
w województwie śląskim. Obecnie 
dzięki DTŚ można dojechać z Katowic 
do Zabrza. Trwa także budowa ostat-
nich odcinków DTŚ-ki położonych na 
terenie Gliwic. Kierowcy skarżyli się 
jednak na to, że w każdym mieście 
na trasie panują inne warunki, co 
powodowało wiele niebezpiecznych 
sytuacji. Dlatego to porozumienie 
ma oznaczać między innymi koniec 
z nierównym odśnieżaniem DTŚ-ki.

 Cztery miasta chcą, by od 
1 listopada Drogowa Trasa Śred-
nicowa była już objęta jednolitym 
standardem utrzymania. Wspólny 
przetarg na utrzymanie trasy ma 
poprawić na niej poziom bezpie-
czeństwa. – Zależy nam, by kie-
rowcy jadący trasą z Zabrza do 
Katowic i w odwrotnym kierunku, 
nie byli narażeni na różne warun-
ki jazdy. Oprócz bezpieczeństwa 
zyskamy jeszcze jeden efekt, czyli 
oszczędności – podkreśla Grażyna 
Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej. 

– Interesuje nas najwyższy stan-
dard utrzymania tej popularnej 
wśród mieszkańców naszych miast 
trasy – dodaje Dawid Kostempski, 
przewodniczący Górnośląskiego 
Związku Metropolitalnego. 

Na razie do porozumienia 
nie przystępują Katowice. Spo-
wodowane jest to obowiązującą 
do 2014 roku umową, jaką mia-
sto podpisało z firmą zajmującą 
się utrzymaniem DTŚ-ki na 
terenie Katowic. Władze stolicy 
województwa chcą też zobaczyć, 
jak nowy system będzie działał 
w praktyce. – Można mieć na-
dzieję, że propozycja GZM-u po-
może zniwelować dotychczasowe 
różnice, pomiędzy realizowanymi 
przez miasta aglomeracji standar-
dami odśnieżania tej kluczowej 
w regionie arterii. Nie ma jednak 
gwarancji, że jakość zaoferowanych 
usług osiągnie ten sam poziom, jaki 
od lat obowiązuje w Katowicach. 
Tym bardziej, że do dzisiaj kato-
wicki MZUiM nie otrzymał od 
GZM-u odpowiedzi na pytanie, 
jaki od przyszłego roku standard 

odśnieżania będzie obowiązywał 
w miastach przystępujących do 
porozumienia. Do momentu wy-
jaśnienia wszystkich wymienionych 
kwestii nie ma powodu, by Kato-
wice przystępowały do inicjatywy 
GZM-u, unikając tym samym ry-
zyka obniżenia satysfakcjonującego 
kierowców poziomu przedmiotowej 
usługi – wyjaśnia Jakub Jarząbek, 
rzecznik prasowy UM Katowice. 

Obecnie z powodów oczywi-
stych do porozumienia nie przy-
stąpią również Gliwice, ale plany 
GZM-u uwzględniają w projekcie 
wszystkie miasta. – Jesteśmy prze-
konani, że w następnych latach oba 
miasta dołączą do tego porozumie-
nia – uważa Dawid Kostempski.

Zgodnie z zapisami porozumie-
nia postępowanie przetargowe na 
utrzymanie DTŚ w imieniu wszyst-
kich sygnatariuszy przeprowadzą 
Świętochłowice. Miasta zobowią-
zują się w ciągu 30 dni od zawarcia 
porozumienia do zabezpieczenia 
środków finansowych na ten cel. 
Każde z miast podpisze odrębną 
umowę na całoroczne utrzymanie 

Drogowej Trasy Średnicowej z fir-
mą, która złoży najkorzystniejszą 
ofertę. – Podobnie postępowaliśmy 
przy grupowym zakupie energii 
elektrycznej. Jak wiadomo udało się 
nam wtedy zaoszczędzić ponad 8 
milionów zł – zaznacza Małgorzata 
Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. 
Już w tym tygodniu w siedzibie 
GZM-u prezydenci czterech miast 
podpiszą porozumienie. Przetarg na 
wspólne utrzymanie DTŚ-ki zosta-
nie ogłoszony najprawdopodobniej 
na przełomie marca i kwietnia.

Porozumienie w sprawie 
DTŚ-ki to nie jedyne przedsię-
wzięcie, które ma zostać zreali-
zowane przez GZM w tym roku. 
Związek planuje zorganizować 
kolejny przetarg na grupowy za-
kup energii. Już teraz wiadomo, 
że przystąpią do niego samo-
rządy, które nie uczestniczyły 
w ubiegłorocznym. GZM planuje 
też przeprowadzić przetargi na 
opracowanie i wykonanie Me-
tropolitalnego Systemu Wypo-
życzalni Rowerów. 

Śląska zgoda w sprawie DTŚ-ki
Chorzów, Ruda Śląska, Świętochłowice i Zabrze porozumiały się w sprawie wspólnego całorocznego utrzymania 
Drogowej Trasy Średnicowej. Na razie do porozumienia nie przystąpią Katowice. 

 Michalina Bednarek
mbednarek@kurierpolski24.pl

 Adrian Leks
aleks@kurierpolski24.pl
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Znaki na polskich drogach 
wyrastają jak grzyby po deszczu. 
Wiele z nich, zamiast informować 
kierowcę o sytuacji na drodze, 
zwyczajnie go rozprasza. Jeszcze 
inne są rozlokowane tak, że się 
nawzajem wykluczają bądź zasła-
niają. Takich znaków nie brakuje 
także w województwie śląskim. 
Kierowcy mają dość takiego stanu 
rzeczy i zaczynają skarżyć się na 
głupotę drogowych przepisów. 
– W Polsce mamy las znaków, cze-
go nie ma na Zachodzie. Wystarczy 
przejechać się ulicą Mikołowską 
w Katowicach, żeby całkowicie 
zgłupieć. Zamiast patrzeć na dro-
gę, kierowcy, szczególnie ci, którzy 
pierwszy raz wjeżdżają do Katowic 
bombardowani są natłokiem infor-
macji. I jak tu skupić się na jeździe? 
– pyta pan Piotr z Katowic. 

Niektórzy uważają nawet, 
że przepisowa jazda może być 
bardziej niebezpieczna niż dro-
gowa samowolka. Ich zdaniem to 
logiczne myślenie jest w trakcie 
jazdy najważniejsze. – Niektóre 
oznakowania drogowe są głupotą, 
dlatego wcale ich nie przestrzegam. 
Taki przykład, chcę zmienić pas 
i mam wolną drogę, ale nie mogę, 
bo ciągła linia kończy się dopiero 
kilkanaście metrów dale, przez co 
musze hamować i powoduję zagro-
żenie na drodze. Uważam, że jazda 
ze stałą prędkością w mieście jest 

o wiele bezpieczniejsza niż „prze-
pisowe” trzymanie się zasad, co 
wiąże się z ciągłym hamowaniem 
i przyspieszaniem – mówi Damian 
z Sosnowca. 

Zdradliwe znaki
Okazuje się, że newralgicznym 

miejscem chociażby w Katowi-
cach jest wjazd do tunelu, który 
biegnie pod katowickim rondem. 
– Zauważmy, że przed samym 
tunelem jest ustawione tyle zna-
ków, że ludzie zwyczajnie boją się 
tam wjeżdżać. Szczególnie mylące 
dla kierowców są znaki poziome, 
umieszczone na jezdni – zdezorien-
tować one mogą nawet doświad-
czonego kierowcę, a co dopiero 
tego początkującego – mówi nam 
Leszek Skrodzki, instruktor jazdy 
ze szkoły Sela w Katowicach. 

Do tego, przebudowa kato-
wickiego rynku i ulicy 3 Maja 
spowodowała, że ilość znaków 
w centrum Katowic jeszcze bar-
dziej wzrosła. W czasie remontu 
zmieniono organizację ruchu, 
i przez to wzdłuż ulic pojawiły 
się znaki, których sens ciężko 
rozszyfrować. – Wjeżdżając do 
remontowanej części Katowic 
znaki atakują z każdej strony. 
Nakazy i zakazy są praktycznie 
wszędzie, dlatego naprawdę trudno 
o orientację w terenie, a co dopiero 
o bezpieczną jazdę. Komunikaty 
na znakach są napisane w ten spo-
sób, że kierowca, który chciałby je 
przeczytać, musiałby się po prostu 

zatrzymać. Dlatego wielu z tych, 
którzy nie znają centrum Katowic 
ma spory problem, żeby nie złamać 
przepisów – denerwuje się Piotrek 
z Siemianowic Śląskich. 

Bardzo duża część wystawia-
nych mandatów to też efekt nie-
przestrzegania znaków drogowych 
i jazdy na pamięć. – Nie od dziś 
obserwujemy, jak kierowcy lekce-
ważą przepisy. Największą zmorą 
jest jeżdżenie na pamięć. Kierowca 
myśli, że zna drogę więc nie musi 
zwracać uwagi na znaki. Nic bar-
dziej mylnego – znaki zmieniają się 
z dnia na dzień, a kierowca, który 
nie zwraca na nie uwagi, najczę-
ściej powoduje wypadki. A potem 
się tłumaczy: „Przecież ten znak tu 
nie stał”. Nie jest to żadne uspra-
wiedliwienie – mówi Jacek Pytel, 
rzecznik prasowy KMP Katowice. 

Europejskie standardy
Niestety Polska wśród innych, 

europejskich państw charakte-
ryzuje się nadmiarem znaków 
drogowych. – U nas nie przy-
kłada się uwagi do bezpiecznego 
organizowania ruchu, a raczej 
do zorganizowania go za pomocą 
wielu niepotrzebnych narzędzi. 
Raz zaobserwowałem 20 znaków 
na odcinku 300 metrów, które 
informowały o tym, że jest próg 
zwalniający, że ciężarówka tędy 
nie może przejechać, że nie wolno 
się zatrzymywać. Takie sytuacje są 
uciążliwe dla kierowcy, bo go roz-
praszają – tłumaczy nam Andrzej 
Markowski, wiceprzewodniczący 
Stowarzyszenia Psychologów 
Transportu w Polsce. 

Oprócz znaków, na polskich 
drogach prawdziwą zmorą są też 
reklamy. One także ograniczają 
naszą percepcję. – Z ulgą wyjeżdża 
się poza granice naszego kraju, bo 
ledwo po jej przekroczeniu znikają 
z poboczy te wielkie kolorowe płachty. 
Człowiek ma ograniczoną percepcję. 
Jeśli do naszego mózgu dociera za 
wiele informacji to część z nich jest 
odrzucana. Oczywiście w pamięci zo-
staje to, co najbardziej zwraca naszą 
uwagę czyli ogromne reklamy, a na 
nich np. kobiecy biust – dodaje wi-
ceprzewodniczący stowarzyszenia. 

Holenderski eksperyment 
Na świecie istnieją miejsco-

wości, gdzie na próżno szukać 
sygnalizacji świetlnej czy znaków 

drogowych. Pionierskim miastem 
było holenderskie Drachten, gdzie 
liczba wypadków po wdrożeniu 
systemu znacząco spadła. – We-
dług tego, zakończonego sukcesem 
eksperymentu, każdy z uczestni-
ków ruchu ma takie same prawa 
i są one tylko dwa. Pierwsze dotyczy 
prędkości maksymalnej, a drugie, 
najważniejsze, mówi, że obiekt, 
znajdujący się z prawej strony, 
niezależnie czy jest samochodem, 
rowerem czy pieszym ma zawsze 
pierwszeństwo – opowiada An-
drzej Markowski. Okazało się, że 
od kiedy w mieście panuje taki 
system, liczba kolizji i wypadków 
zmalała. Czy w Polsce byłoby to 
możliwe? Mało kto wie, że zwięk-
szanie ilości znaków jest dochodo-
wym interesem. – Niestety takie 
są realia i trzeba się liczyć z tym, 
że zorganizowanie bezpiecznego 
i poprawnego ruchu wiąże się z co-
raz mniejszą ilością znaków, a to 
oznacza mniejsze dochody dla tych, 
którzy czerpią zyski z ich produkcji 
i rozlokowania – dodaje Andrzej 
Markowski. 

GDDKiA mówi dość!
Znaków drogowych ma być 

jednak znacznie mniej. Gene-
ralna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad chce zro-
bić ich gruntowny 
przegląd i pozbyć się 
tych niepotrzebnych. 
W 2009 roku na dro-
gach zarządzanych 
p r z e z  G D D K i A 
został przeprowa-
dzony monitoring, 
który wykazał, że 
znaków jest za dużo. 
W takiej sytuacji 
kierowcy zaczynają 
je lekceważyć, a to 
wpływa negatywnie 
na bezpieczeństwo 
ruchu. – Przygoto-
waliśmy więc propozycje zmian 
w tzw. czerwonej księdze czyli 
rozporządzeniu dotyczącym wa-
runków technicznych dla znaków 
i sygnałów drogowych. Chodzi 
głównie o uporządkowanie treści 
znaków, wyeliminowanie nieści-
słości, a także zmniejszenie ich 

Drogowe absurdy
Prawdziwą plagą dla kierowców są znaki drogowe. Nie dość, że jest ich za dużo, to jeszcze 

często wykluczają się nawzajem, a kierowca może przez to spowodować wypadek.

Mało kto wie, 
że zwiększanie 
ilości znaków 
jest dochodo-
wym interesem. 

Na katowickim Rynku znaki atakują z każdej strony. Nakazy i zakazy są praktycznie wszędzie.

Remontu przy alei Korfantego w Katowicach po prostu trudno nie zauważyć.
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liczby.  Zdarza się np., że znaki 
się dublują – w jednym miejscu 
jest np. znak ustąp pierwszeń-
stwa przejazdu, a jednocześnie 
znak informujący o odwołaniu 

drogi z pierwszeń-
stwem – takie sytuacje 
chcemy zlikwidować 
– mówi Urszula Nel-
ken, rzecznik prasowy 
GDDKiA

Jakie zmiany zo-
staną wprowadzone? 
Prz ede wsz yst k i m 
chodzi o standaryzację 
oznakowywania i za-
pewnienie jego czytel-
ności. Znaki mają zostać 
ujednolicone z tymi, 
które funkcjonują w kra-
jach Unii Europejskiej. 

Przede wszystkim ma ich być 
mniej. – Poprzez ograniczenie 
liczby znaków na drodze chcemy 
przywrócić zaufanie kierowców 
do oznakowania oraz pozwoli zli-
kwidować zbyt dużą liczbę nieuza-
sadnionych ograniczeń prędkości 
– tłumaczy pani rzecznik.

Według GDDKiA niezbędne 
jest też wprowadzenie oznakowania 
dla nowych sytuacji i rozwiązań  na 
drodze. Nie obejdzie się też bez usu-
wania tych zbędnych. Ograniczona 
ma zostać liczba znaków poziomych, 
czyli tych, które malowane są bez-
pośrednio na jezdni. Znikną znaki 
z oznaczeniami takimi jak „Pocz-
ta”, „Bufet lub kawiarnia”, „Zakaz 
wjazdu wózków ręcznych” oraz  
„Koniec drogi z pierwszeństwem”. 
Na drogach ma być także mniej dro-
gowskazów, wskazujących kierunek 
lotniska czy dworca PKP.  – Niektóre 
znaki znikną inne mogą się nieco 
zmienić. Nie będzie już np. informacji 
o poczcie czy kawiarni a pojawią się 
znaki mówiące np. o zasięgu sieci 
Wi-Fi. Mniej będzie znaków infor-
macyjnych przy granicach państwa 
– dodaje Urszula Nelken. 

Które znaki 
będą usunięte?
Ograniczone będą tablice, 

umieszczane obok bądź nad jezd-
nią, które oznaczają kierunki do 
miejscowości lub dzielnic miast. 

Mniej będzie tablic szlaku drogo-
wego, które wskazuje numer drogi 
i odległość do głównych miejsco-
wości położonych przy danym 
szlaku drogowym. Zmniejszona 
ma być także ilość znaków ozna-
czających ograniczenie prędkości 
do 50 km/h oraz zakaz wyprze-
dzania. – W przypadku tego ostat-
niego znaku doprecyzowano zapisy, 
tak by nie stosować go, jeżeli zakaz 
wyprzedzania wynika z odrębnych 
przepisów. Znak  ten należy stoso-
wać rozważnie, aby nie uległ on 
deprecjacji – dodaje rzeczniczka 
GDDKiA. 

Mniej będzie znaków ostrzega-
jących o rowerzystach, o dzieciach 
na drodze i o przejściu dla pie-
szych. Jedynie w zakresie znaków 
ostrzegawczych nic nie ulegnie 
zmianie. – W zasadzie nie stosuje 
się ich w obszarach zabudowanych, 
a w obszarach o dopuszczalnej 
prędkości do 50 km/h znaki na-
leży stosować w wyjątkowych 
sytuacjach. Znaki powinny być 
ustawiane tylko w miejscach,  gdzie 
kierujący pojazdami mogą mieć 
problemy z właściwą oceną sytu-
acji na drodze – tłumaczy Urszula 
Nelken. 

– Zmiany proponowane przez 
GDDKiA są oparte o informacje 
ogłoszone przez Parlamentarny 
Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego. Zespół podjął prace 
legislacyjne nad przywróceniem 
prędkości dopuszczalnych na 
autostradach, do 130 km/h i dro-
gach ekspresowych, do 110 km/h 
oraz na ujednoliceniu prędkości 
dopuszczalnej w obszarach zabu-
dowanych zarówno w dzień jak 
i w nocy – do 50 km/h. – mówi 
rzecznik. Obecnie na autostra-
dzie obowiązuje ograniczenie 
prędkości do 140 km/h, a na dro-
gach ekspresowych do 120 km/h. 
W nocy czyli od 23 do 6 rano 
w terenie zabudowanym można 
jeździć do 60 km/h. 

Nowa instrukcja dotycząca 
znaków ma obowiązywać nie 
tylko na autostradach, drogach 
ekspresowych i krajowych, ale też 
na drogach wojewódzkich, powia-
towych i gminnych. Propozycje 
zmian, przygotowanych przez 
GDDKiA zostały przekazane do 
Ministerstwa Transportu, gdzie 
urzędnicy zdecydują, kiedy zmia-
ny wejdą w życie. 

Drogowe absurdy
Prawdziwą plagą dla kierowców są znaki drogowe. Nie dość, że jest ich za dużo, to jeszcze 

często wykluczają się nawzajem, a kierowca może przez to spowodować wypadek.

które funkcjonują w kra-

Mało kto wie, 
że zwiększanie 
ilości znaków 
jest dochodo-
wym interesem. 

Zbyt duża ilość informacji źle wpływa na koncertrację kierowców.

Drogowcy lubia powtarzać informacje. Dublowanie znaków niczemu nie służy.

Monitoring GDDKiA wykazał, że znaków jest za dużo. W takiej sytuacji kierowcy 
zaczynają je lekceważyć, a to wpływa negatywnie na bezpieczeństwo ruchu. Remontu przy alei Korfantego w Katowicach po prostu trudno nie zauważyć.
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Tragedia  
na drodze

Wypadek miał miejsce przy 
ulicy Piłsudskiego w Sosnowcu. 
Kierowca bmw stracił pano-
wanie nad pojazdem i uderzył 
w latarnię.

Do zderzenia doszło wieczo-
rem na wysokości przystanku 
tramwajowego. Ze wstępnych 
ustaleń wynika, że 47-letni kieru-
jący bmw – z nieustalonych do tej 
pory przyczyn – utracił panowanie 
nad samochodem. Zjechał z jezdni 
i uderzył w słup oświetleniowy. 
Sosnowiczanin poniósł śmierć na 
miejscu. Zarządzono prokurator-
ską sekcję zwłok, a wrak pojazdu 
zabezpieczono do dalszych badań 
przez biegłych. Wszystkie osoby, 
które były świadkami wypadku 
przy ulicy Piłsudskiego proszone 
są o kontakt z miejscową komendą.

Zamiast  
hamburgerów  
wybrali 
skarbonkę...

To była zbiórka, z której do-
chód pomoże chorym dzieciom. 
Dwaj klienci restauracji chcieli 
jednak wykorzystać te pieniądze 
do innych celów, ale spotka ich 
za to kara. 

Dwaj mężczyźni zamówili 
hamburgery w restauracji przy ulicy 
Żywieckiej w Bielsku-Białej. Jednak 
ich uwagę przykuły skarbonki, które 
znajdowały się przy każdej z kas. 
Wybrali tę, w której zgromadzono 
największą ilość datków na rzecz 
chorych dzieci. Ze skradzionym 
łupem wybiegli z restauracji i rzucili 
się do ucieczki. Na widok radiowo-
zu jeden z nich wyjął spod kurtki 
skradzioną skarbonkę i wyrzucił na 
ulicę. Szklany pojemnik rozbił się i na 
ulicę wysypały się pieniądze. Złodzieje 
zostali zatrzymani. Okazali się nimi 
dwaj bielszczanie w wieku 21 i 23 
lat. Byli pijani, mieli 1,5 i 2 promile 
alkoholu. W skarbonce znajdowała 
się gotówka w wysokości około 600 zł. 
Za kradzież mogą trafić do więzienia 
nawet na 5 lat.

Zabójstwo  
w Jastrzębiu-
Zdroju

Zatrzymano 54-latka, któ-
ry jest podejrzany o zabójstwo 
swojego 48-letniego brata. Poli-
cja na razie nie ujawnia, jakimi 
motywami kierował się zabójca. 

Ciało mężczyzny z ranami 
kłutymi okolic brzucha i klatki 
piersiowej, znaleziono w miesz-
kaniu rodzeństwa przy ulicy 
Krótkiej w Jastrzębiu-Zdroju. 
Sprawca został zatrzymany przez 
policjantów bezpośrednio po 
zdarzeniu. Podczas przesłucha-
nia mężczyzna złożył wyjaśnienia 
i przyznał się do zabójstwa brata. 
W sumie zatrzymany usłyszał dwa 
zarzuty: zabójstwa oraz posiadania 
bez zezwolenia amunicji różnego 
kalibru, którą zabezpieczono na 
miejscu zdarzenia. 54-latek został 
tymczasowo aresztowany na okres 
trzech miesięcy. Mężczyźnie gro-
zi dożywocie.

Ukradł cztery 
tony stali

32-letni mężczyzna w tym 
wypadku postawił nie na jakość, 
tylko na ilość. Nie udało mu się 
jednak zarobić na skradzionym 
złomie i może teraz trafić za 
kratki. 

Policjanci zatrzymali mężczy-
znę, który ukradł 4 tony stalowych 
elementów w Łaziskach Górnych. 
Metal o wartości około 12 tysięcy 
złotych, złodziej zabrał z terenu 
jednego z przedsiębiorstw. Po-
dejrzanego namierzono w skupie 

złomu, gdzie zamierzał sprzedać 
skradziony łup. Mężczyzna na 
widok policji zaczął uciekać, ale 
szybko został złapany. Odzy-
skano także skradzione stalowe 
elementy. 32-latek usłyszał zarzut 
kradzieży oraz krótkotrwałego 
użycia pojazdu. Jak się okazało 
mieszkaniec Łazisk – wbrew woli 
swojego znajomego – zabrał mu 
samochód, aby przewieźć nim 
skradzione przedmioty. Grozi mu 
kara do 5 lat więzienia.

Jedno piwo  
i trzy promile?

Kompletną nieodpowie-
dzialnością wykazała się pijana 
35-latka z Siemianowic Śląskich, 
która w tym stanie opiekowała się 
trójką swoich dzieci. 

Kurator sądowy poinformo-
wał, że jedna z jego podopiecznych 
może sprawować opiekę nad swoimi 
dziećmi pod wpływem alkoholu. 
Jego podejrzenia okazały się zasad-
ne. Pod wskazanym adresem poli-
cjanci zastali 35-letnią matkę oraz 
trójkę jej dzieci w wieku 7, 8 i 16 lat. 
Badanie stanu trzeźwości wykazało 
w jej organizmie prawie 3 promile 
alkoholu. Kobieta tłumaczyła się, że 
wypiła tylko jedno piwo. Na miejscu 
pojawił się ojciec dzieci, który przejął 
nad nimi opiekę. O dalszym losie 
tej rodziny zadecyduje teraz sąd 
rodzinny. 

Rodzinny 
dramat

Tragicznie zakończyła się 
libacja alkoholowa w Częstocho-
wie. Zatrzymano 32-latka pod 
zarzutem śmiertelnego pobicia 
swojej matki. 

Policjanci przyjechali do 
mieszkania przy ulicy Pustej, 
gdzie znaleziono zwłoki 54-letniej 
kobiety. Jak ustalono, wcześniej 
rodzina spożywała wspólnie alko-
hol. W trakcie kłótni o pieniądze 
na zakup kolejnego alkoholu, syn 
pobił matkę. Zatrzymany 32-let-
ni mężczyzna miał prawie 2,5 
promila alkoholu w organizmie. 
Sekcja zwłok potwierdziła, że czę-
stochowianka doznała obrażeń 
ciała w postaci złamania nosa, 
obrażeń głowy i szyi, które skut-
kowały jej śmiercią. Mężczyzna 
usłyszał zarzut pobicia ze skut-
kiem śmiertelnym. Na razie został 
tymczasowo aresztowany.

Zdewastowana 
kaplica

W Zabrzu złodziej za cel 
obrał sobie zabytkową kaplicz-
kę przy ulicy Rolnika. Po jego 
wizycie obiekt został zniszczony. 

Włamywacz najprawdopo-
dobniej rozbił witraż i wszedł 
przez okno. Wewnątrz kapliczki 
policjanci znaleźli wyłamane 
drzwiczki do tabernakulum, 
skąd zginął kielich z hostią. Naj-
prawdopodobniej później sprawca 
dokonał podpalenia. Kapliczka, 
która znajdowała się pod opieką 
kościoła św. Franciszka jest mocno 

zniszczona. Wśród spalonych rze-
czy są między innymi ołtarzyk 
oraz mszał. Policja w Zabrzu prosi 
świadków zdarzenia o pomoc 
w ustaleniu sprawcy. Wandala 
poszukują także mieszkańcy.

Pijany 
rekordzista 

Niewykluczone, że dzięki po-
mocy mieszkańca Tychów, udało 
się zapobiec tragedii. Policjanci 
zatrzymali kompletnie pijanego 
kierowcę

Do dyżurnego tyskiej ko-
mendy zadzwonił zaniepokojony 
mieszkaniec. Poinformował, że 
najprawdopodobniej widział pija-
nego mężczyznę, który wsiada za 
kierownicę i odjeżdża. Dokładnie 
podał markę, model samochodu, 
numery rejestracyjne i kierunek, 
w którym pojechał. Wskazane 
auto policjanci zatrzymali przy 
ulicy Piłsudskiego. W środku 
siedział kompletnie pijany męż-
czyzna. Badanie stanu trzeźwości 
52-letniego mieszkańca Tychów 
wykazało blisko 4 promile alkoho-
lu w organizmie! Grożą mu teraz 
2 lata więzienia.

Zderzenie  
z lawetą

Samochód osobowy został 
zmiażdżony, po tym jak uderzyła 
w niego ciężarówka. Trzy osoby 
– w tym 3-letnie dziecko – trafiły 
do szpitala.

Do wypadku doszło na Dro-
dze Krajowej nr 1 w miejscowości 
Siedlec Duży niedaleko Myszko-
wa. Policjanci ustalili, że 33-letni 
kierowca ciężarowego mercedesa 
z naczepą służącą do przewozu sa-
mochodów, uderzył w tył fiata uno, 
który stał na światłach. W wyniku 
wypadku poszkodowane zostały 
trzy osoby podróżujące fiatem. 
To 25-letni kierowca, 54-letnia 
pasażerka oraz 3-letnie dziecko. 
Wszyscy zostali przewiezieni do 
szpitala, ale ich życiu nie zagraża 
niebezpieczeństwo. Kierowcy byli 
trzeźwi. Utrudnienia w ruchu na 
drodze w kierunku Katowic trwa-
ły blisko dwie godziny.

Amstaf zaatakował 
policjanta

Jeden z policjantów na długo zapamięta tę interwencję. 
Spotkanie z amstafem zakończyło się dla niego wizytą 
w szpitalu.

Do interwencji doszło w jednym z mieszkań przy ulicy Damrota 
w Zabrzu. Policjanci przyjechali w związku z zakłóceniem ciszy 
nocnej. Mieszkanie otworzyła im 34-letnia kobieta i zachowywała 
się spokojnie. Właścicielka mieszkania poproszona o okazanie 
dokumenty tożsamości weszła do zamkniętego pokoju. Wybiegł 
stamtąd pies rasy amstaf i zaatakował jednego z policjantów. 
Po chwili pies został odciągnięty przez właścicielkę mieszkania. 
Funkcjonariusz z raną uda trafił do szpitala. Okazało się, że pies nie 
posiadał szczepień, a także nie był zarejestrowany w urzędowym 
spisie psów niebezpiecznych. Niewykluczone, że właścicielce miesz-
kania zostanie przedstawiony zarzut nieumyślnego spowodowania 
uszkodzenia ciała funkcjonariusza policji. 
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Horoskop
Wodnik 21.01. – 20.02.
Lepiej teraz zgodzić się na takie wa-

runki, niż później nie mieć nic do powiedzenia. 
Wspólny wyjazd na dłużej to dobry pomysł. 
Zastanów się nad szczegółami wykonania. 
Czwartkowe spotkanie przerodzi się w eks-
cytujący wypad.

Ryby 21.02. – 20.03.
Wszyscy czekają na twoją zdecydo-
waną reakcję. Nie zastanawiaj się 

nad tym, co pomyślą, tylko działaj. Zbliża 
się czas płacenia rachunków – nie zapo-
mnij o wpłatach przed wyjazdem. Nie daj 
się chandrze. 

Baran 21.03. – 20.04.
Wystarczy być. Po prostu bądź, a zain-

teresowana osoba, wcześniej czy później, da 
ci ten znak o który chodzi. Musisz też pocze-
kać cierpliwie jeszcze kilka dni na zapowie-
dziane przelewy.

Byk 21.04. – 21.05.
Cierpkie słowa nie muszą być tym, co 
usłyszą od ciebie bliscy w środę wie-

czorem. Pamiętaj o sobotniej wizycie – pomi-
mo przysłowiowego braku czasu dasz radę 
znaleźć jeszcze miłe półtorej godziny. 

Bliźnięta 22.05. – 21.06.
W połowie tygodnia zostaniesz za-

proszony na koncert. Atmosfera sali i dalsza 
część wieczoru pozostawią niezatarte wra-
żenie. Postaraj się powtórzyć takie wyjście 
w przyszłym miesiącu. 

Rak 22.06. – 22.07.
Twoje propozycje znajdą uznanie nie 
tylko w oczach przełożonych, ale 

również u kogoś więcej. Szczególnie ko-
niec tygodnia zaliczysz do udanych, oczy-
wiście pod warunkiem, że nie przegapisz 
niektórych okazji. 

Lew 23.07. – 22.08.
Korzystna dla ciebie wiadomość okaże 

się plotką – trzeba sprawdzać źródła wszyst-
kich informacji. Przy okazji dowiesz się, na 
kogo naprawdę możesz liczyć. Lepiej pocze-
kać z planowanymi inwestycjami. 

Panna 23.08. – 22.09.
Lepiej żeby nie było teraz „ważnych” 

spraw – nie będzie cię też dla nikogo. Teraz 
zasłużyłeś sobie na to, żeby jakiś czas pobyć 
w spokoju. Od poniedziałku powinieneś być 
jednak dyspozycyjny. 

Waga 23.09. – 23.10.
Skorzystaj z propozycji Raka. Tym 

razem wszystko powinno się udać, tym bar-
dziej, że w poniedziałek będziesz znowu wy-
płacalny. Jednak wieczorne spotkanie trzeba 
będzie odwołać. Pogoda będzie po twojej 
stronie. 

Skorpion 24.10. – 22.11.
We wtorek będziesz mógł wszystko 
wyjaśnić zainteresowanym. Znajdź na 

początku tygodnia więcej czasu dla swoich 
bliskich. Trzeba będzie jeszcze raz zaplano-
wać wasz wyjazd, ale efekty zaskoczą pozy-
tywnie każdego. 

Strzelec 23.11. – 21.12.
Będziesz musiał zadzwonić do kilku 
osób – czego nie robi się dla Byka? 

Zażegnasz szybko nowy spór, ale też zauwa-
żysz jak bardzo męczy cię już ta sytuacja: 
wiecznego „żandarma” czuwającego nad 
spokojem innych. 

Koziorożec 22.12. – 20.01.
Przesunięcie wizyty okaże się ko-

niecznością. W środę będziesz mieć okazję 
odnowić stare kontakty. W tym tygodniu nie 
dostaniesz jeszcze oczekiwanych doku-
mentów – musisz poczekać do przyszłego 
wtorku. 

Hogatha

 Szklanka, a w niej duża, niewy-
godna proteza wykonana z różowego 
akrylu – taki obraz przed oczami 
ma większość, gdy pomyśli o tzw. 
trzecich zębach. Tymczasem rzeczy-
wistość wcale nie musi być aż tak 
przerażająca. Obecnie medycyna 
daje szerokie możliwości wykonania 
wygodnych i stabilnych uzupełnień 
protetycznych, które wyglądem przy-
pominają naturalne uzębienie.

 To, że Polacy są szczerbatym na-
rodem to nie żadna nowość. Pierwszy 
ząb nieraz tracimy już nawet wraz 
z osiągnięciem pełnoletniości. 
Dodatkowo jesteśmy strasznymi 
dentofobami i jak w efekcie domina 
tracimy kolejne zęby. Po protezy do 
gabinetów stomatologicznych przy-
chodzą czasem osoby przed pięć-
dziesiątką, jedna czwarta 65-latków 
nie ma ani jednego zęba. Statystyki są 
ponure, ale nie pozostawiają złudzeń 
co do stanu zdrowia zębów Polaków.

 Trzecie zęby 
– dlaczego tak nielubiane?
 Standardowo, większość Pola-

ków, która staje przed koniecznością 
wykonania uzupełnień protetycz-
nych, wybiera tradycyjną, ruchomą 
protezę z różowego akrylu i… narze-
ka. – Niezadowolenie pacjentów z ta-
kiego rozwiązania w ogóle nie dziwi. 
Tradycyjna proteza jest bowiem duża 
i pacjent zawsze będzie czuł, że ma 
w jamie ustnej ciało obce. Dodatkowo 
proteza taka jest niestabilna, może 
wypaść w najmniej odpowiednim 
momencie, zmniejszona jest siła żucia, 
co oznacza, że pacjent nie może gryźć 

twardych pokarmów, nie mówiąc już 
o tym, że w przypadku dużej płytki 
podniebiennej, zmniejszone są do-
znania smakowe – mówi lek. stom. 
Bartosz Nowak z Centrum Implan-
tologii i Stomatologii Estetycznej 
PRODENTA w Gliwicach.

 Zapomnij o twardych 
jabłkach i orzechach? 
Niekoniecznie
 Tradycyjna proteza utrzymy-

wana jest na błonach śluzowych 
jamy ustnej (czyli dziąsłach), i to na 
nich wywierany jest główny nacisk 
podczas przeżuwania pokarmów. Jak 
wynika z szacunków naukowców, 
użytkując tradycyjną protezę, pacjent 
posiada jedynie 25 proc. wyjściowej 
siły żucia, którą posiadałby mając 
swoje własne zęby. – To oznacza, że 
można zapomnieć o twardych pokar-
mach takich jak jabłka czy orzechy. 
Siła towarzysząca gryzieniu takich 
produktów mogłaby spowodować 
pęknięcie lub złamanie takiej protezy 

i duży problem dla pacjenta – wyja-
śnia stomatolog.

 Wyjściem z tego jest wykonanie 
nowoczesnej protezy stabilizowanej 
na implantach. – Proteza stabilizowa-
na na implantach, zarówno wyjmo-
wana jak i stała, powoduje, że nacisk 
towarzyszący przeżuwaniu pokar-
mów przenoszony jest bezpośrednio 
na implanty i kość, a nie na dziąsła. 
Dzięki temu pacjent zachowuje 
taką samą siłę żucia jak przy swoich 
naturalnych zębach i nie odczuwa 
pogorszenia jego jakości – mówi dr 
Bartosz Nowak.

 Oprócz możliwości cieszenia się 
ulubionymi potrawami, inna rzecz, 
na jaką zwracają uwagę pacjenci przy 
wyborze odpowiedniej protezy to 
także komfort jej użytkowania. – 
Proteza ruchoma może być niedo-
pasowana, może gnieść lub obcierać 
dziąsła, co jest bardzo bolesne. Poza 
tym konieczne jest aplikowanie spe-
cjalnego kleju, a i tak nieraz zdarza się, 
że podczas emocjonującej rozmowy 

bądź w salwie śmiechu, proteza taka 
może wypaść narażając jej użytkow-
nika na duże skrępowanie. Dlatego 
pacjenci coraz częściej wybierają 
protezy mocowane w jamie ustnej na 
stałe, gdyż czują się znacznie pewniej, 
a poza tym taka proteza jest znacz-
nie mniejsza od tej tradycyjnej, więc 
dużo łatwiej się do niej przyzwyczaić. 
Ceny takich rozwiązań też stopniowo 
spadają, dzięki czemu są one coraz 
bardziej dostępne, nawet dla osób 
o przeciętnych dochodach – mówi 
dr Bartosz Nowak z PRODENTY.

 Gorsze gryzienie 
to gorsza pamięć?
 Obniżenie siły żucia wpływa nie 

tylko na pogorszenie gryzienia, ale 
jak dowiedli uczeni, wpływa także 
na pogorszenie funkcji poznawczych. 
Zespół naukowców z Instytut Ka-
rolinska i Uniwersytetu w Karlstad 
poddali badaniom blisko 600 osób 
powyżej 77. roku życia. Wyniki ich 
badań opublikowano w „Journal of 
the American Geriatrics Society”, 
a wnioski, do jakich doszli, były 
zaskakujące. U tych osób, które 
utraciły zęby i miały problemy 
z przeżuwaniem twardego jedzenia, 
zaobserwowano dużo wyższe ryzy-
ko wystąpienia demencji i zaburzeń 
funkcji poznawczych takich jak: 
zapamiętywanie czy zdolność po-
dejmowania decyzji i rozwiązywania 
problemów. – Ta zależność może mieć 
swoją przyczynę w zmniejszonym 
przepływie krwi w mózgu, która wy-
stępuje przy gorszym przeżuwaniu 
– komentuje dr Nowak.

Nie taka proteza straszna jak ją malują

fo
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 Maciej Rzońca

Akumulator, to jeden z najważ-
niejszych elementów każdego samo-
chodu – do takiego stwierdzenia nie 
trzeba chyba nikogo przekonywać. 
Jego podstawowym i najważniej-
szym zadaniem jest dostarczenie 
energii do rozruchu silnika (korzy-
stanie np. z radia podczas postoju 
jest absolutnie poboczną funkcją). 
Motoryzacja ma już ponad 100 lat, 
ale poza używaną niegdyś i wielce 
kłopotliwą w użyciu korbą, nie uda-
ło się wymyślić niczego innego niż 
akumulator, co skutecznie służyłoby 
zainicjowaniu pracy silnika.

Współczesne akumulatory nie 
wymagają specjalnej obsługi. Nie 
musimy się już interesować pozio-
mem elektrolitu w poszczególnych 
celach, dolewać kwasu czy wody 
destylowanej. Ich żywotność z re-
guły wynosi 2-3 lata, ale odstępstwa 
od tej „normy” mogą być znaczne. 
Dużo zależy od marki producenta, 
ale przede wszystkim intensywności 
użytkowania akumulatora.

Najszybciej akumulator będzie 
nadawał się do wymiany, gdy bę-
dzie musiał codziennie kilkakrotnie 

lub częściej uruchamiać zimny lub 
prawie zimny silnik, a za każdym 
razem auto będzie w użyciu kil-
ka-kilkanaście minut (np. w przy-
padku samochodów używanych 
przez przedstawicieli handlowych 
lub osób dojeżdżających kilka 
minut do pracy). W takim przy-
padku pracujący alternator może 
nie zdążyć doładować akumulatora 
(zwłaszcza zimą), który ciągle bę-
dzie niedoładowany.

Ale może zdarzyć się prozaiczna 
sprawa, czyli pozostawienie na noc 
włączonych świateł lub nawet oświe-
tlenia wewnętrznego. Wówczas, 
jednym z najmniej ryzykownych 
sposobów uruchomienia silnika 
jest rozruch na „pożyczkę”, czyli 
podłączenie naszego akumulatora 
do baterii innego auta.

Koszt kompletu kabli do roz-
ruchu jest naprawdę niewielki (w        
hipermarketach nawet zaledwie 
kilkanaście złotych), a wożenie ich 
w bagażniku jest naprawdę dobrym 
pomysłem. Najważniejsze, by były 
długie (nie mniej niż 3 m) oraz 
jak najbardziej grube, zwłaszcza, 
gdy mamy diesla (liczy się przekrój 
miedzianych drutów, a nie izolacji!). 

Ma to praktyczne znaczenie – 
krótkie kable są często po prostu 
„za krótkie”...

Teraz najważniejsze – naj-
pierw plusy, potem minusy, czyli 
zaczynamy od podłączenia kablem 
klemy z „+” auta dawcy do takiej 
samej auta biorcy. Potem łączymy 
„minus” dawcy z masą samocho-
du biorcy. Ważne jest, by zaciski 
były mocne, a powierzchnia styku 
z klemami jak największa (czasem 
trzeba oczyścić papierem ściernym 
ich powierzchnię). Kolejna ważna 
rzecz – rozłączamy w odwrot-
nej kolejności!

Są dwie szkoły na temat samego 
rozruchu. Jedni fachowcy polecają, 
by w momencie próby uruchomienia 
nieczynnego auta, silnik samochodu 
„dawcy” był wyłączony. Twierdzą, 
że zapobiegnie to ew. uszkodzeniu 
elektroniki, gdyby w aucie „biorcy” 
było poważne zwarcie. Jest w tym 
trochę racji, zwłaszcza, gdy „dawca” 
jest „wypasioną bryką”. W przy-
padku starszych aut raczej nie ma 
takiego niebezpieczeństwa i lepiej 
gdy silnik „dawcy” pracuje dostar-
czając wystarczającą ilość prądu do 
obu pojazdów.

Trzeba również zwrócić uwa-
gę, by nie było zbyt dużej różnicy 
w pojemnościach obu akumula-
torów. Np. wielce ryzykowne jest 
podłączanie sprawnego akumula-
tora auta benzynowego (np. 55 Ah) 
z niesprawnym z auta diesla (np. 
95 Ah). Prawdopodobnie diesel 
błyskawicznie wykończy słabszą 
baterię i wówczas będzie potrzebny 
trzeci pojazd...

Próba odpalenia na „pożyczkę” 
nie powinna trwać dłużej niż 10-
12 sekund, a ich ilość nie powinna 
przekraczać 5-6, w dodatku z kil-
kuminutowymi przerwami. Jeśli 
tyle prób nie pomoże oznacza to, 
że awaria jest poważniejsza i dłuż-
sze męczenie „dawcy” raczej nie 
ma sensu.

Po udanym odpaleniu akumu-
lator „biorcy” będzie potrzebował 
długiego czasu, by zgromadzić ilość 
energii potrzebną do samodziel-
nego, ponownego uruchomienia 
silnika. Oznacza to konieczność 
przejechania bardzo długiej trasy 
lub po prostu dojechania do miej-
sca, gdzie będzie można na kilka 
godzin podłączyć do akumulato-
ra prostownik.

Rozruch na „pożyczkę”
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Ustroń – Zawodzie
wygodne pokoje, wczasy, 

weekendy 
tel.33 854 36 75

www.pokojeewa.net.pl

Usługi fryzjerskie
z dojazdem do domu klienta 

(Katowice i okolice)

32 241 47 46
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Aleja Walentego Rozdzieńskiego

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

towickie 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 Skarbowy; Zabrze: CH M1; Istebna: 
ośrodek wczasowy Zagroń; Korbielów: ośrodek Jontek – Pilsko; 
Wolbrom; Mysłowice: CH Real; KWK Wesoła.

Punkt Informacji Turystycznej
43-470 Istebna 68, +48 33855 61 58; 516 195 614; promocja@ug.istebna.pl, www.istebna.eu

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

10.03 Pokaz Mody Anny Drabczyńskiej z okazji Dnia Kobiet, Kompleks 
„Zagroń” Istebna;

     Finałowa Gala Konkursu Oryginalna Kobieta Śląska 
Cieszyńskiego 2012.

21.03 Konkurs Wiedzy o Regionie, 
GOK Istebna

Czeka na państwa 

mnóstwo atrakcji!

Naczelnik Urzędu Skarbowego 
w Chorzowie informuje, że obejmuje 
swoim zasięgiem miasta Chorzów 
i Świętochłowice.

Termin składania zeznań podat-
kowych za rok 2012 upływa z dniem 
30 kwietnia 2013 r.

Zeznania podatkowe za rok 2012 
przyjmowane są: drogą elektronicz-
ną za pośrednictwem strony inter-
netowej www.fi nanse.mf.gov.pl lub 
www.e-deklaracje.gov.pl, oraz 
w siedzibie Urzędu Skarbowego 
w Chorzowie w następujących 
godzinach: poniedziałek od 7.00 
do 18.00; wtorek, środa, czwartek 
i piątek od 7.00 do 15.00. Infor-
macja telefoniczna pod numera-
mi: 032/3497321, 032/3497322, 
032/3497341. Wpłaty wynikające 
z rozliczenia rocznego można: prze-
kazać na konto Urzędu Skarbowego 
w Chorzowie: NBP O/O Katowice 

34101012123073692223000000; 
wpłacić bezpośrednio w kasie 
Urzędu Skarbowego w Chorzowie 
– czynnej od poniedziałku do piątku 
od 7.00 do 13.30

W terminach płatności przy-
padających w poniedziałek kasa 
Urzędu czynna w godzinach 
od 7.00 do 16.30

Formy zwrotu nadpłaty oraz 
konsekwencje dokonanego wybo-
ru zwrotu nadpłaty: na wskazany 
rachunek bankowy podatnika należy 
wskazać lub zaktualizować numer 
osobistego rachunku bankowego 
na formularzu ZAP-3, NIP-7 lub 
we wniosku CEIDG, w gotówce: 
przekazem pocztowym nadpłatę 
pomniejsza się o koszty jej zwrotu, 
czyli o opłatę pocztową, lub w kasie 
urzędu należy osobiście stawić się 
w wyznaczonym przez Urząd czasie 
do odbioru nadpłaty.

Naczelnik Urzędu Skarbowego 
w Chorzowie informuje, że za po-
średnictwem strony internetowej 
www.fi nanse.mf.gov.pl lub www.e-
-deklaracje.gov.pl można składać 
drogą  elektroniczną zeznanie po-
datkowe za rok 2012 (PIT-36, PIT-
-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-28), 
opodatkowując swoje dochody indy-
widualnie, łącznie z dochodami mał-
żonka albo w sposób przewidziany 
dla osób samotnie wychowujących 
dzieci bez konieczności posiadania 
kwalifi kowanego podpisu elektro-
nicznego oraz bez wymogu złożenia 
przez drugiego z małżonków pełno-
mocnictwa UPL-1.

Na stronie internetowej Ministerstwa 
Finansów www.fi nanse.mf.gov.pl lub 
www.e-deklaracje.gov.pl dostępne 
są darmowe oprogramowania oraz 
interaktywne formularze zeznań podat-
kowych, a także instrukcje ich wypeł-
nienia i przesyłania oraz inne pomocne 
informacje. 

Droga elektroniczna jest naj-
prostszym i najszybszym sposo-
bem złożenia zeznań podatkowych, 
a także wielu innych deklaracji.

Dowodem i potwierdzeniem 
terminu złożenia zeznania podatko-
wego jest Urzędowe Poświadczenie 
Odbioru (UPO), które należy pobrać 
i zachować (zapisać/wydrukować). 

PODATNIKU! SZUKASZ INFORMACJI PODATKOWYCH
DZWOŃ DO KRAJOWEJ INFORMACJI PODATKOWEJ

z tel. stacjonarnego: 0 801 055 055
z tel. komórkowego: (22) 330 0330

www.kip.gov.pl

Zeznania podatkoweSłuchawki do telewizora 
– alternatywna dla osób 
słabiej słyszących

Zeznania podatkowe przez internet

Zaglądasz do torby i okazuje się, 
że brakuje Twojego portfela? Zgubiłeś 
lub skradziono Ci dokument tożsa-
mości? Mało kto z nas zastanawia 
się, co powinienno się zrobić w takiej 
sytuacji. Dopiero po fakcie gorączko-
wo zastanawiamy się, w jaki sposób 
powinniśmy zastrzec dokument, by 
zabezpieczyć się przed wyłudzeniem.

Po pierwsze należy powia-
domić oddział banku, w którym 

posiadamy rachunek osobisty. Jest 
to rzecz najważniejsza, bo ważą 
się losy naszych pieniędzy. Jeśli 
nasz bank nie znajduje się w po-
bliżu to są banki, które przyjmą 
zgłoszenie od każdego, także od 
osoby, która nie posiada w nim 
rachunku. W placówce składa 
się wniosek o zastrzeżenie doku-
mentu, a dzięki Centralnej Bazie 
Danych Systemu  Dokumenty 

Zastrzeżone każdy bank może to 
bez problemu wykonać.

System Dokumenty Zastrzeżone 
jest ogólnopolską bazą i każdy bank 
ma do niej dostęp. Jeśli zgubiony czy 
skradziony dokument znajdzie się 
w nim, nikt nie będzie mógł m.in. 
zaciągnąć kredytu podszywając 
się pod kogoś. To dowód osobisty 
i paszport są podstawowymi doku-
mentami przy zaciąganiu kredytu 

w banku. Z bazy Systemu Doku-
menty Zastrzeżone korzystają nie 
tylko banki, ale też fi rmy telekomu-
nikacyjne, sklepy oferujące zakupy 
na raty itp.

Dzięki systemowi, w okresie 
3 miesięcy w 2012 roku udarem-
niono 1 422 próby wyłudzenia kre-
dytów z użyciem cudzej tożsamości, 
na łączną wnioskowaną kwotę 
w wysokości ponad 85,5 mln zł. 

Zgubiłeś dokumenty? Sprawdź, co zrobić

Zastosowanie słuchawek do 
telewizora gwarantuje najwyż-
szą jakość dźwięku i może być 
pomocne dla osób mających 
kłopoty ze słuchem. Wybierając 
słuchawki w pierwszej kolejności 
należy zastanowić się czy będą to 
słuchawki przewodowe czy bez-
przewodowe. Zaletą tych drugich 
jest oczywiście wygoda i komfort 
użytkowania. Pod względem ja-
kości nie ustępują im słuchawki 
przewodowe, za które zapłacimy 
mniej. Słuchawki przewodowe 
dedykowane do telewizorów 
posiadają dłuższy przewód (za-
zwyczaj od 2 do 6 metrów), jed-
nak pod tym względem ustępują 
słuchawkom bezprzewodowym, 
w których osiągalny jest zasięg 
nawet do 100 metrów.

 Aby dobrać odpowiednie dla 
nas słuchawki najlepiej je przy-
mierzyć w salonie. Zakrycie całego 
ucha zapewnia optymalną jakość 
dźwięku, brak strat sygnału i mak-
symalny komfort. W przypadku 
słuchawek przewodowych warto 
także wybrać te, które posiadają 
regulator głośności umieszczony 
na przewodzie. Dzięki takiemu 
rozwiązaniu możemy wygodnie 
ustawiać preferowaną głośność. 
Słuchawk i bezprzewodowe 

regulacje głośności mają umiej-
scowioną zazwyczaj przy jednym 
z głośników.

  W przypadku słuchawek 
warto postawić na sprawdzone 
fi rmy, posiadające doświadcze-
nie w produkcji urządzeń audio. 
Bardzo dobrą pozycję w tym 
segmencie utrzymuje Philips, 
Sony, oraz specjalizująca się 
w słuchawkach niemiecka fir-
ma Sennheiser. Warto też pytać 
o modele, które zyskały miano 
bestsellerów. Takimi są np. prze-
wodowe słuchawki Sennheiser 
HD201, przewodowe słuchaw-
ki Sony MDR-MA102TV (za 
oba modele zapłacimy poniżej 
100 zł), przewodowe słuchaw-
ki Philips SHP2500 (ich cena 
oscyluje wokół 50zł). Z modeli 
bezprzewodowych warto wymie-
nić słuchawki Philips SHC5100, 
słuchawki Sony MDR-RF810 (za 
oba modele zapłacimy w gra-
nicach 250 zł) oraz słuchawki 
Sennheiser RS 120 (około 400 zł).

Wybierając słuchawki war-
to wybrać salon, gdzie doradca 
będzie potrafił wprowadzić nas 
w świat technologicznych nowości. 
Polecam salon RTV EURO AGD 
w Chorzowie przy ulicy Wolno-
ści 10.



Anna Łacek 
z Jaworzynki, 21 lat

Młoda, pełna energii, pomysłów i pasji. Bierze udział 
w wielu projektach medialnych takich jak Miss Podbeski-
dzia, show „Bitwa na głosy” czy pokazy mody Paprocki 
– Brzozowski.

Opinia o Ani: „Anna pomimo młodego wieku udowodniła, 
iż jest osobą bardzo pracowitą, odpowiedzialną oraz lubianą. 
Posiada w sobie dużo wdzięku, uroku i pokory.”

Władysława Magiera 
z Cieszyna, lat 58

Autorka 41 biogramów kobiet, które ukazały się w trzech 
książkach „Cieszyński szlak kobiet”. Jako przewodniczka 
jest autorką cieszyńskiego szlaku kobiet. Jedna z inicjatorek 
powstałej w Cieszynie uliczki cieszyńskich kobiet, na której 
lampy upamiętniają zasłużone kobiety. 

Opinia o pani Władysławie: „Determinacja , zapał , en-
tuzjazm pani Władzi w poszukiwaniu tematów i ich realizacji 
w pełni stawia ją w gronie kobiet wyjątkowych i oryginalnych”.

Aneta Pońc 
z Goleszowa, 39 lat

Według znajomych to najszczęsliwsza osoba w swoim 
regionie. Na co dzień prowadzi pensjonat Topolej, jest aktywną 
promotorką lokalnej tradycji Śląska Cieszyńskiego. Pasjonatka 
podróży oraz kultur egzotycznych (organizatorka wypraw 
do Maroka).

Opinia o pani Anecie: „Kreatywna i odważna podróżnicz-
ka, można wręcz powiedzieć, że szalona jeśli chodzi o oddanie 
się swojej pasji i służbie innym.”

Czesława Itner 
z Cieszyna, lat 52

Dyrektor przedszkola oraz pedagog. Znana ze swoje-
go wyśmienitego zmysłu artystycznego, wysokiej klasy, 
kultury osobistej oraz… umiejętności układania paneli, 
operowania młotkiem i wiertarką. Aktywnie zaangażo-
wana w życie przedszkola, które zna nie tylko zza biurka.

Opinia o pani Czesławie: „Jest osobą bezinteresowną, otwartą, 
uczynną i pomocną. Z szacunkiem odnosi się do ludzi , wszystkich ludzi.”

Danuta Cieślawska 
z Istebnej, 65 lat

Propagatorka tradycji i kultury regionalnej. W swoich 
działaniach wspiera utalentowaną młodzież ze Śląska 
Cieszyńskiego. Znana i ceniona za swoją charyzmę, życz-
liwość i dystynkcję.

Opinia o pani Danucie: „Zawsze życzliwa, gościnna, 
chętna do pomocy. Niejedna młoda osoba mogłaby jej pozaz-
drościć siły, samozaparcia w dążeniu do wyznaczonego celu, 
a przede wszystkim werwy, można by powiedzieć „życiowego 
poweru”, którego tak wielu z nas brakuje.”
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ZIMOWY
SZOKUJE

2.03.2013 r.,       K A R N ET  Z  Z I E L ON Y M K U L IGI E M  
Dla pierwszych 60 osób wydawane będą bezpłatne 
karnety na zielony kulig.*

9.03.2013 r.,    SEKSOWNY KARNET „BABA NA STOKU” Dla 
wszystkich wspaniałych Kobiet 50 proc. rabatu na 
dowolny karnet narciarski.

 * Planowany termin kuligu 10.05.2013 r.

Promocja

Finałowa Gala Konkursu na Kobietę Oryginalną Śląska Cieszyńskiego 2012 odbędzie  
podczas Jubileuszowego V Pokazu Mody Anny Drabczyńkiej z Okazji Dnia Kobiet w Istebnej 
w Kompleksie Zagroń o godz. 18.00. Konkurs na Kobietę Oryginalną Śląska Cieszyńskiego 2012 
ogłosił Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej. Jak podkreśla Lucyna Ligocka-Kohut, komisarz 
konkursu, jego celem jest wyróżnienie kobiety charyzmatycznej, stylowej, o ciekawej prezencji. 
Patronat medialny nad imprezą objął Kurier Polski co tydzień.

Złota Piątka plebiscytu Kobieta 
Oryginalna Śląska Cieszyńskiego 2012

Specjalny Pakiet zawiera:
–  4 noclegi w komfortowym pokoju;
–   4 śniadania, w tym uroczyste 

śniadanie wielkanocne;
–  4 obiadokolacje, w tym wielkanocny 

ogród pysznych rozmaitości w wykonaniu 
Szefa kuchni;

– przejazd wozami konnymi;
–  niedzielny dancing połączony z karaoke 

w Music Club;
–  chwila relaksu przy akompaniamencie 

kapeli góralskiej;
–  nielimitowany wstęp do Parku 

Wodnego OLZA;
–  10% rabat na zabiegi i masaże w Meridian 

Centrum Zdrowia i Energii;
– Internet

Dla dzieci
– sobotnie malowanie pisanek
–  poszukiwanie wielkanocnego zajączka 

w Kąciku malucha

Na kandydatki z grona Złotej Piątki głosować można 
do 4 marca na portalu www.ox.pl.

Wielkanoc 

w Zagroniu!
28.03 – 01.04. 2013

Zagroń – miejsce gdzie cisza raduje…

Zapraszamy na rodzinne, pełne radości 
i wytchnienia Święta Wielkanocne 

w Zagroniu – Istebnej.

Pokój 2,3,4 osobowy 740 zł / osoba dorosła
 599 zł / dziecko 4-10 lat
 bezpłatnie/dziecko do 4 lat* 
Apartament 2-osobowy 2120 zł / 2 osoby
Studio 2-osobowe 1720 zł / 2 osoby
Dostawka 80zł / doba / osoba
 * pobyt bez świadczeń 
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Pilsko 
Vertical 
800

 EMAIL: jwojcik@fundacjabeskidy.pljwojcik@fundacjabeskidy.pl, SMS: 513 140 310
ZAPISY POPRZEZ EMAIL LUB SMS DO 28.02.2013 DO GODZ. 20.  
ZAPISY OSOBIŚCIE W DNIU ZAWODÓW 01.03.2013 DO GODZ. 10. W BIURZE 
ZAWODÓW PRZY STACJI WYCIĄGU NR 1 W KORBIELOWIE KAMIENNEJ.ZAWODÓW PRZY STACJI WYCIĄGU NR 1 W KORBIELOWIE KAMIENNEJ.

Sponsor
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Poziomo: 1-bitwa, 5-tytoń, 8-w oknie celi, 9-broń drzewcowa, 11-urobek górniczy, 12-głaz narzutowy, 15-do-
wódca kozaków, 17-składnik czekolady, 20-wermut jugosłowiański, 21-nakrycie głowy zakonnicy, 24-natłok, 25-lek 
przeciwbolowy, 28-barokowy amorek, 29-herb polski, 32-osioł azjatycki, 33-członek kasty w indiach, 36-jedn, kąta 
płaskiego, 39-wzorzec, model, 42-frywolny taniec, 43-czarna w kominie, 45-bijący organ, 46-stolica Kuby, 47-kajan.

Pionowo: 1-do łowienia ryb, 2-gibbon białoręki, 3-ryba akwariowa, 4-oszustwo, 5-czołg, 6-kiosk, 7-ptak 
z rodz.krukowatych, 10-szatan, 13-imię żeńskie, 14-m.portowe w Szwecji, 16-tinta, 17-eland, 18-pustynia pylasta 
w Iranie, 19-frakcja, 21-kamizelka ratunkowa, 22-miodożer, 23-samolub, 26-śmiałość, 27-kotew, 30-twórca religii 
indyjskiej, 31-gat.papugi, 34-ostrzeżenie, 35-pryska z ogniska, 37-pierw. chem.38-jez. w Afryce, 40-uraza, 41-koc, 
44-pływające urządzenie w stoczni.

Rebus

pielęgnacja 30+ nawilżający krem 
z kwasem hialuronowym 30+

  cera normalna, sucha
  równowaga hydrolipidowa skóry
UDOWODNIONA SKUTECZNOŚĆ*
  wzrost nawilżenia skóry o 36%
  wzrost gładkości skóry o 28%
* wynik 28-dniowej kuracji potwierdzony 
badaniami in vivo 
  Wygładza zmarszczki oraz redukuje 

szorstkość naskórka.
  Wiąże wodę i opóźnia procesy 

starzenia się.

  Trwale nawilża naskórek oraz głębsze 
warstwy skóry.

  Skutecznie łagodzi podrażnienia. 
  Wzmacnia naturalne procesy 

regeneracji skóry.
  Zmniejsza szorstkość oraz nadmierne 

złuszczanie. 
  Odbudowuje lipo-strukturę naskórka.
  Chroni przed promieniami UV 

i przedwczesnym starzeniem.
kwas hialuronowy, sól sodowa PCA – fizjo-
logiczny składnik NMF-u, polisacharydy 
i oligopeptydy roślinne ECO-certyfikowa-
ne glicerydy kokosowe, oleje roślinne

Krzyżówka

Rozwiązania konkursów prosimy przesyłać na osobnych kartkach pocztowych do 8.03.2013 roku, na adres redakcji  – Kurier Polski co tydzień, al. Roź-
dzieńskiego 188b, 40-203 Katowice. Wśród kartek z prawidłowymi odpowiedziami wylosujemy atrakcyjne nagrody. Rozwiązania i listę laureatów opublikujemy 
w 17 numerze Kuriera Polskiego. 

Poprawne hasło krzyżówki z nr 14 to „Cudzy blask razi nas”. Wśród wielu przysłanych kartek wylosowaliśmy zwycięzcę. Jest nim Teresa Rudak z Rudy Śląskiej.
Poprawne rozwiązanie rebusu z nr 14 to „Komu w drogę temu czas”. Zwycięzcą została Elżbieta Zielonka z Katowic.
Po odbiór nagród zapraszamy do redakcji: Katowice, al. Roździeńskiego 188B/509, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

Wydarzenia kulturalne
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Jak wygląda świat dzisiejszego 
mężczyzny? Czy naprawdę jest 
bardzo kolorowy i beztroski – po 
prostu cool? – pyta autor książki. 
I odpowiada – Niezaprzeczalny jest 
fakt, że formuje się dzisiaj zupeł-
nie nowy typ mężczyzny, takiego, 
którego głównym celem będzie 
okazywanie uczucia oraz gotowość 
do współpracy, a nie, jak dotychczas 
– zawsze gotowego do posiadania 
władzy i używania siły. Ciekawym 
zjawiskiem jest to, że konieczność 
osiągnięcia sukcesu wywołuje u wie-
lu mężczyzn lęk. Kto z nich o tym 
myśli? Nie są w pełni świadomi tego, 
że żyją w parze z lękiem. Przyczyną 
tego lęku są kobiety. To one „otwie-
rają drzwi” do wnętrza męskiego 
świata. Podstawę ich siły stanowi 
to, że nie ukrywają swoich uczuć .  

Mężczyźni traktują płeć przeciwną 
wyjątkowo mało poważnie. Jej obraz, 
który im towarzyszy, nie ma abso-
lutnie nic wspólnego z faktycznym 
obrazem dzisiejszej kobiety. Niepew-
ny mężczyzna, który nie jest w stanie 
dokonać realistycznej oceny swego 
otoczenia, potrzebuje wyższości nad 
swoją partnerką, aby móc uciec przed 
własnymi wątpliwościami.

Jak mężczyźni widzą i oceniają 
swoją sytuację, swoją pozycję, swoje 
silne i słabe strony? Jak panów – ich 
zachowanie, zwyczaje, erotykę, seks, 
sukcesy i niepowodzenia – oceniają 
partnerki? Bohaterowie tej książki 
próbują za pomocą prowadzonych 
dyskusji nadać barwę całej tej pro-
blematyce. Ich zdania są podzielone, 
a opinie zawierają często dużą porcję 
ironii, przeplatanej namiastką erotyki.

Walter Jan Smyczek, autor książki to 
urodzony w Rybniku, w 1942, absolwent 
Technikum Budowlanego w Cieszy-
nie. Studiował architekturę wnętrz 
w Darmstadt oraz marketing w Stuttgart 
w Niemczech. Pracował jako architekt 
w Wydziale Architektury koncernu Bay-
er AG w Leverkusen. Obecnie mieszka 
w Rybniku. Wydawca: Warszawska 
Firma Wydawnicza.

My, mężczyźni i nasz świat

Grupa powstała na początku 1986, 
założona przez gitarzystę, a zarazem 
głównego twórcę repertuaru Jarosła-
wa Kisińskiego oraz Leszka Nowa-
ka, Pawła Nazimka, Janusza Dedę 
i Andrzeja Turka. Zespół pierwszy 
sukces odniósł na Festiwalu w Jaroci-
nie w 1986, gdzie dał się poznać jako 

kapela popowo-rockowa o punko-
wym zabarwieniu. Zakwalifikowa-
lisię do „złotej dziesiątki”, a piosenka 
Nasze reggae stała się nieoficjalnym 
hymnem imprezy. Rok później wyszła 
debiutancka płyta zespołu pt. Europa 
i Azja. Największe przeboje pochodzą-
ce z tego albumu, „Spotkanie z...” oraz 

„Wieża radości, wieża samotności” 
szybko znalazły się na wysokich miej-
scach Listy przebojów Programu Trze-
ciego. Na płycie gościnnie wystąpił 
Ryszard Wojciul, który wkrótce potem 
stał się członkiem zespołu. Koncert 
odbędzie się w Rock’a Club, 1 marca, 
o godzinie 20:00.

Sztywny Pal Azji na scenie!

W programie o godz. 17.30 po-
kaz da krakowski FireShow na 
Rynku Starego Miasta, o godz. 
18.00 odbędzie się uroczyste otwar-
cie Bielskiej Piwnicy Artystycznej, 
a o godz. 18.30 – koncert piwniczny 
pt. „Gdzie ta bohema” z udziałem 

aktorów, muzyków, wokalistów, 
kompozytorów, studentów szkół 
teatralnych i wokalnych, laureatów 
najważniejszych konkursów piosen-
ki oraz uczestników telewizyjnych 
talent show (wszyscy pochodzący 
z Bielska-Białej).

Otwarcie Bielskiej Piwnicy Artystycznej
28 lutego powstanie w Bielsku-Białej miejsce koncertów, wystaw 

i spotkań artystów.

Profesor wygłosi wykład pt. 
„Odkrywając wolność”. Wyższa 
Szkoła Bankowa w Chorzowie to 
jedyna uczelnia na Śląsku, gdzie 
będzie można go wysłuchać. Seria 
wykładów Leszka Balcerowicza 
towarzyszy promocji najnowszej 
książki, która powstała dzięki sta-
raniom Forum Obywatelskiego 
Rozwoju. Szczególnie mile widziani 
są uczniowie szkół ponadgimnazjal-
nych i studenci. Wykład odbędzie 
się 28 lutego 2013 (czwartek) w go-
dzinach 16:20-17:50. Wstęp wolny.

Wykład prof. Leszka 
Balcerowicza

Profesor Leszek Balcerowicz, Przewodniczący Rady Forum 
Obywatelskiego Rozwoju, będzie gościem chorzowskiego oddziału 
Wyższej Szkoły Bankowej. 



 Adrian Leks
aleks@kurierpolski24.pl

Górnik Zabrze i Ruch Cho-
rzów zostali pozbawieni swoich 
najlepszych i zarazem najskutecz-
niejszych piłkarzy, których nie 
będzie łatwo zastąpić. Jednak przy 
obu transakcjach najważniejsze 
były finanse i były to oferty nie 
do odrzucenia. Górnik otrzymał 
za Milika prawie 3 miliony euro, 
a Ruch musiał się zadowolić dużą 
niższą kwotą od tureckiego klubu, 
ale za pół roku Piechowi kończył 
się kontrakt i mógł wtedy odejść 
za darmo. 

Zahorski za Milika?
Kluby z województwa śląskiego 

podczas przerwy zimowej poszuki-
wały przede wszystkim piłkarzy, za 
których nie trzeba płacić. Górnik 
postanowił dać szansę swoim by-
łym zawodnikom, którzy ostatnio 
nie mieli wysokich notowań. Z Po-
goni Szczecin przyszedł Grzegorz 
Bonin, ale najwięcej kontrowersji 
wzbudził powrót na Roosevelta 
Tomasza Zahorskiego. Napastnik, 
który zagrał nawet podczas Euro 
2008 miał ostatnie spore proble-
my ze zdobywaniem bramek. 
W Zabrzu liczą, że wreszcie się 
przełamie. Prognozy są niezłe, bo 
w ostatnim sparingu przed ligą 
z Zagłębiem Sosnowiec strzelił 
nawet dwa gole, ale i tak jego 
umiejętności zweryfikują dopiero 
rozgrywki ligowe. 

Natomiast Niebiescy nie zdecy-
dowali się na pozyskanie następcy 
Piecha, tylko postawią na napast-
ników z obecnej kadry. Drużynę 
Jacka Zielińskiego wzmocnili za 
to Robert Chwastek, Łukasz Ty-
miński i przede wszystkim Marcin 
Baszczyński. 35-latek wrócił do 
Chorzowa po ponad 10 latach 

i powinien być podporą defensywy 
Ruchu. – Bez względu na to, kto 
zagra, jacy zawodnicy pojawią się 
w składzie, to zespół będzie wal-
czył do utraty tchu, a ewentualne 
braki w umiejętnościach nadrobi-
my ambicją i walką – podkreślił 
szkoleniowiec Niebieskich. 

Spokój w Gliwicach,  
rewolucja 
w Bielsku-Białej
Zimowe okno transferowe nic 

nie zmieniło w drużynie Piasta 
Gliwice. W klubie – po udanej 
rundzie jesiennej – panował duży 
spokój. Trener Marcin Brosz nie 
stracił żadnego kluczowego zawod-
nika. Do tego, działacze z Gliwic 
zadbali o uzupełnienie kadry. Do 
zespołu dołączyli obrońca Frank 

Adu Kwame oraz dwaj młodzie-
żowcy, Kornel Osyra i Bartosz 
Szeliga. – Włączenie mnie do dru-
żyny to z jednej strony wyróżnienie, 
a z drugiej większa motywacja do 
tego, aby stawać się coraz lepszym 
zawodnikiem. Na co dzień mam 
szansę uczyć się od zawodników, 
którzy już zaistnieli w najwyżej 
klasie rozgrywkowej. Decydujący 
głos będzie należał do trenera, ale 
po to przyszedłem do Piasta, aby 
walczyć w pierwszej kolejności 
o meczową osiemnastkę, następnie 
o wyjściowy skład – wyznał 20-letni 
Kornel Osyra. 

Do rewolucji kadrowej doszło 
za to w Bielsku-Białej. Podbeski-
dzie, które po rundzie jesiennej 
zajmowało w tabeli przedostatnie 
miejsce i do bezpiecznej lokaty 

traciło aż dziewięć punktów po-
stanowiło poważnie przemeblować 
swój skład. Jednak nazwiska pił-
karzy, którzy dołączyli do zespołu 
Dariusza Kubickiego nikogo nie 
rzucają na kolana. Barwy Górali 
wiosną będą reprezentować mię-
dzy innymi Krzysztof Baran i Luka 
Gusić z Jagiellonii Białystok, Błażej 
Telichowski z Górnika Zabrze, czy 
Tomasz Górkiewicz, który jesienią 
występował w Polonii Bytom. 
Warto też odnotować powrót pod 
Klimczok Dariusz Kołodzieja, który 
ostatnio nie był związany z żadnym 
klubem z powodu dyskwalifikacji 
za korupcję. Dużo bardziej okazale 
prezentuje się lista zawodników, któ-
rzy opuścili bielski zespół. Znaleźli 
się na niej między innymi Kamil 
Adamek, Mateusz Bąk, Sławomir 

Cienciała, Liran Cohen, Ireneusz 
Jeleń, Piotr Koman, Krzysztof Król, 
Matej Nather czy Sebastian Ziajka. 
Mimo to, nowy prezes Podbeskidzia 
wciąż liczy na pozostanie w ekstra-
klasie. – Wierzę w utrzymanie tej 
drużyny. W zespole doszło do wielu 
zmian, co jest wynikiem słabej rundy 
jesiennej i zdobycia zaledwie sześciu 
punktów. Mieszanka rutyny i mło-
dości może jednak przynieść teraz 
efekt – mówił podczas prezentacji 
zespołu Wojciech Borecki. 

28 lutego to ostatni dzień 
okienka transferowego w Polsce, 
ale w klubach z naszego regionu 
nie powinno już dojść do żadnych 
istotnych zmian. Chyba, że ktoś 
zdecyduje się w ostatniej chwili na 
kierunek rosyjski, bo tam gotówki 
od dawna nie brakuje. 
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Pilsko Vertical 800 odwołuje 
się do tradycji przedwojennego, 
terenowego biegu zjazdowego od-
bywającego się w Tatrach. Emocji 
na pewno nie zabraknie, bo poza 
szusowaniem, uczestnicy będą 
musieli również część trasy pod-
biec na nartach. Narciarze staną 
więc przed sporym wyzwaniem. 
Tym razem główną areną rywa-
lizacji będzie Pilsko. Narciarze 
wyruszą z górnej stacji wyciągu 

pod szczytem Pilska. Kopa, Hala 
Miziowa, Płaje, Buczynka i Soli-
sko, to kolejne etapy trasy, której 
metę przewidziano w Korbielowie 
Kamiennej. 

W zawodach może wystarto-
wać każdy, kto ukończył 18 lat. 
Kobiety i mężczyźni zostaną po-
dzieleni na trzy kategorie wiekowe: 
18-40, 41-55 oraz 55+. Zapisywać 
można się drogą elektroniczną 
do 28 lutego oraz jeszcze w dniu 

zawodów przy stacji wyciągu nr 1 
w Korbielowie Kamiennej. 

Warto wziąć udział w biegu, bo 
na uczestników czekają atrakcyj-
ne nagrody. Zwycięzcy w każdej 
kategorii wiekowej otrzymają 300 
zł, a miejsca drugie i trzecie są pre-
miowane odpowiednio 200 i 100 
zł. Najlepszy czas całych zawodów 
będzie wart dodatkowo 200 zł. Do 
tego, wśród wszystkich uczestników 
Pilsko Vertical 800 rozlosowanych 

zostanie sześć nagród pieniężnych. 
500 zł i pięć razy po 100 zł. Impreza 
rozpocznie także inne wydarzenie, 
czyli „Weekend z Mitsubishi na Pil-
sku”. To nie lada gratka dla fanów 
motoryzacji. W końcu zaprezen-
towane zostanie nowe Mitsubishi 
Outlander, a wszyscy chętni będą 
mogli liczyć na jazdę testową. 

Zawody Pilsko Vertical 800 
organizują: Fundacja Na Rzecz 
Harmonijnego Współistnienia 

Człowieka i Przyrody w Beskidach, 
CTE Sp. z o.o. – Właściciel Ośrod-
ka Narciarskiego Pilsko, CSK Jerzy 
Wójcik, CS Pilsko Race Team oraz 
Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki, 
Sportu i Rekreacji Korbielów-Pilsko. 
Sponsorami imprezy są: Kompania 
Piwowarska-Piwo Tyskie, Mitsubishi 
Motor Company Polska i Linter S.A. 
Więcej informacji na temat imprezy 
oraz zapisów można znaleźć na stro-
nie www.pilskovertical800.pl. 

Pilsko Vertical 800, czyli 10 minut z adrenaliną
Już 1 marca czekają nas amatorskie zawody w narciarstwie alpejskim, jakich w powojennej Polsce jeszcze nie było. Pilsko 
Vertical 800 w Korbielowie to morderczy wyścig z czasem, który zapewni jego uczestnikom mnóstwo adrenaliny. 
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Emigracja napastników
Arkadiusz Milik w Bayerze Leverkusen, a Arkadiusz Piech w Sivassporze. To najważniejsze 
zmiany kończącego się już zimowego okna transferowego. 

Arkadiusz Milik (z lewej) zamienił Zabrze na niemieckie Leverkusen.


