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Silesia Informacje  
poniedziałek –niedziela 17:45 i 20:00, 

Cafe Silesia 
poniedziałek –piątek 09:00

W skrócie z 
Ukradli pojemnik 

z promieniotwórczą substancją

Pojemnik zawierający źródło promie-
niowania jonizującego skradziony 15 
stycznia w KZPP „Koniecpol” S.A. 
w upadłości likwidacyjne 15 stycznia 
- jak wynika z informacji Państwowej 
Agencji Atomistyki - jest szczelnie za-
mknięty i dopóki nie zostanie otwarty, 
nie stanowi zagrożenia dla przebywają-
cych w jego sąsiedztwie osób. Ewentu-
alnie zagrożone może być tylko zdrowie 
osób, które będą próbowały otworzyć 
lub rozszczelnić pojemnik. Brak po-
jemnika odkryto podczas przygotowań 
do przeprowadzanej przez inspektorów 
Departamentu Ochrony Radiologicz-
nej kontroli dozorowej. Teren zakładu 
został przeszukany, sprawdzone mają 
zostać również okoliczne punkty skupu 
złomu. W przypadku znalezienia pojem-
nika ze znakiem promieniotwórczości 
(tzw. „koniczynką”) należy niezwłocznie 
zawiadomić najbliższą jednostkę policji, 
straży pożarnej, sanepid lub miejskie 
albo powiatowe Centrum Zarządza-
nia Kryzysowego.

Driftują na rondzie  
w Katowicach 

Kierowcy BMW szaleją na rondzie w Ka-
towicach. Samochody jadące bokiem 
z nadmierną prędkością i zajmują dwa 
pasy. Filmy dokumentujące „wyczyny” 
nieodpowiedzialnych kierowców zostały 
opublikowane w serwisie YouTube już 
w styczniu. W grudniu śląska policja 
uruchomiła specjalną skrzynkę mailo-
wą. Pod adres stopagresjidrogowej@
ka.policja.gov.pl można przesyłać filmy 
z przejawami agresji kierowców.

Krzysztof Penderecki wyróżniony

Już po raz 22 odbyła się uroczysta gala 
wręczenia Laurów Umiejętności i Kom-
petencji. W tym roku diamentowym 
laurem został uhonorowany kompozytor 
Krzysztof Penderecki, a kryształowym 
laurem z diamentem pisarz Józef Hen.

Wsparcie dla Hospicjum Cordis

Każdy mógł wesprzeć katowickie Ho-
spicjum Cordis. W niedzielny wieczór 
(19.01) w Akademii Muzycznej w Kato-
wicach odbył się koncert w wykonaniu 
chóru Puellae Orantes oraz Orkiestry 
Solistów Wiedeńskich. Był on połączony 
z aukcją charytatywną dla Hospicjum.

Za kratami i pod okiem 
kamery monitoringu...

To najlepiej strzeżone świąteczne 
drzewko w województwie śląskim. 
Wandale już kilka razy próbowali je 
zniszczyć, aż w końcu im się udało. 
Burmistrz Żywca wypowiedział im 
wojnę. Ogrodził choinkę i zamontował 
specjalne kamery, które podłączone 
są do systemów komputerowych policji 
i straży miejskiej. Czy to wystarczy by 
powstrzymać kolejne akty wandalizmu?

Wirtualny spacer po 
Parku Śląskim

Największy park w Polsce doczekał się 
wirtualnego spaceru. Można podziwiać 
Park Śląski z aż 45 różnych panoram. 
W ten sposób można zobaczyć m.in. 
Rosarium, Duży Krąg Taneczny, okolice 
Leśniczówki. Osobna część została po-
święcona na Śląskie Wesołe Miastecz-
ko. Ostatnio dodano kolejkę linową, 
kąpielisko Fala i kilka innych ciekawych 
miejsc. Po aplikacji mobilnej, wirtual-
ny spacer to kolejna dostępna w sieci 
atrakcja, związana z parkiem. 

Kapitał polityczny zbijać można na wiele 
sposobów. Humor przewodniczącego 
nie opuszcza i może dlatego propozycja 
odwrócenia reformy samorządowej, 

zdaje się brzmieć jak dowcip, ale bez puenty. - 49 
wydaje mi się wariantem, który ma największe 
szanse, dlatego że każda nowa propozycja będzie 
powodowała kolejne dyskusje, a w sejmie musi się 
ukształtować większość, jeśli chcemy, żeby projekt 
został wdrożony - mówi Leszek Miller. Dawny 
podział na 49 województw został wprowadzony 
w latach 70. ubiegłego wieku. Piętnaście lat temu 
zmniejszono ich liczbę do 16. Wymagało to no-
welizacji ponad 140 ustaw. Zdaniem lewicy w 
wyniku tej reformy doszło do degradacji byłych 
miast wojewódzkich. - Polska powinna się rozwijać 
równomiernie. Nie może być tylko 16 oaz spokoju, 
16 oaz dobrobytu, gdzie nie ma problemów z pracą, 
nawet dobrze płatną pracą, a reszta Polski nie może 
być zaściankiem - podkreśla Marek Balt, Śląska 
Rada Wojewódzka SLD.

Zdaniem ekonomistów, propozycja SLD jest 
mało realna i bardzo droga. Zmiany legislacyjne 
mogą pochłonąć miliardy złotych. A problem 

nierówności regionów nie leży w niesprawie-
dliwym podziale administracyjnym. - Decyzje 
podejmowane są w wielu przypadkach przez 
prywatne �rmy, przez przedsiębiorców. To oni tak 
naprawdę decydują o tym, gdzie chcą inwestować, 
nie dlatego, że dana miejscowość jest stolicą wo-
jewództwa, tylko dlatego, że tu czy gdzie indziej 
są lepsze warunki funkcjonowania - zaznacza 
Ryszard Petru, Towarzystwo Ekonomistów Pol-
skich. Przeciwników SLD-owskiego pomysłu 
nie brakuje. Także wśród tych, którzy na nowy 
podział Polski mają pomysł odwrotny. - Polska 
potrzebuje mocnych regionów takich, którym 
mogłyby być przekazane kolejne uprawnienia, a 
to oznacza, że powinniśmy myśleć o zmniejszeniu 
liczby województw, a nie o powrocie do stanu z 

epoki Edwarda Gierka - podkreśla Jerzy Gorzelik, 
Ruch Autonomii Śląska.

Pomysł takiego powrotu nie spodobał się rów-
nież ponad połowie Polaków. Z przeprowadzonego 
dla Rzeczpospolitej sondażu wynika, że jedynie 
co trzeci jest za wprowadzeniem zmian. - To jest 
humbuk przedwyborczy, który ma przyciągnąć ludzi. 
Potem pewnie z różnych powodów SLD albo zapomni 
albo wycofa się - stwierdza dr Tomasz Słupik, Uni-
wersytet Śląski. Na razie jednak SLD wciąż w grze 
przedwyborczej udział bierze. - Pora, żeby naprawić 
ten błąd. Trudne i przykre jest popełnianie błędów, 
ale jeszcze groźniejsze jest trwanie w błędzie - mówi 
Leszek Miller. I bardzo się stara, by była to gra na 
emocjach wyborców.

K.Kanclerz, A.Niewolańska

Ważą się losy Kompanii 
Węglowej. Po 6 tygo-
dniach rozmów zarządu 

spółki ze związkami zawodowymi 
była w końcu szansa na porozu-
mienie. Tyle, że jeśli dojdzie do 
niego na warunkach związkowców, 
�rma niewiele na tym zyska. A jest 
w fatalnej kondycji �nansowej. Tyl-
ko w ubiegłym roku na sprzedaży 
węgla, Kompania straciła około 
miliarda złotych. 

Rozmowy dotyczyły programu 
restrukturyzacji spółki. Zostały 
zerwane przez Związek Zawodo-
wy Kadra. - W trakcie spotkania 
przedstawiciele Kadry oświadczy-
li, że nie podpiszą porozumienia 
zaproponowanego przez zarząd. 

Dla nas również cześć jego zapisów 
była nie do zaakceptowania, ale po 
to przyszliśmy na rozmowy, żeby 
negocjować ich zmianę i przeko-
nać zarząd do naszych propozycji. 
Zachowanie kolegów z Kadry jest 
dla nas zadziwiające - wyjaśnił 
Jarosław Grzesik, szef górniczej 
Solidarności.

Zerwanie rozmów oznacza 
koniec procesu konsultacji pro-
gramu restrukturyzacji Kompanii 
Węglowej ze związkami zawodo-
wymi. Teraz zarząd spółki przekaże 
ostateczną wersję programu do za-
twierdzenia radzie nadzorczej KW. 
Jeżeli rada pozytywnie zaopiniuje 
program, jego zapisy zostaną wdro-
żone w życie.

Natalia Rasiewicz

Ciało górnika z KWK Murcki
-Staszic ruch Boże Dary od-
naleziono w niedzielę (19.01) 

wieczorem. Górnik zaginął pod ziemią 
katowickiej kopalni kilka dni temu. 
Akcja poszukiwawcza trwała od nocy 
ze środy 15 na czwartek 16 stycznia.

Poszukiwania ruszyły, kiedy nie wy-
jechał na powierzchnię ze swoją zmianą. 
Zwłoki odnaleziono prawie 9 metrów od 
powierzchni urobku, jaki zgromadzony 
był w zbiorniku. Mężczyzna miał 36 lat, na 
kopalni pracował od 15 lat. Był zatrudnio-
ny jako tokarz w warsztacie mieszczącym 
się nieopodal podszybia na poziomie 416. 

Akcja ratownicza była poważnie 
utrudniona. W dokładnej lokalizacji 
osób w razie zawału czy zasypania 
pomaga lampa podająca stały sygnał 
radiowy. Jest on odbierany z odległości 
10-15 metrów. Nie służy do odległej 
identyfikacji miejsca pobytu pracow-
nika. Tymczasem sam rejon podszybia 
to około 20 km wyrobisk, chodników, 
przecznic i podziemnych komór. Sygnał 
z nadajnika, jaki miał ze sobą górnik, 
ekipy ratowników górniczych namierzy-
ły w podziemnym zbiorniku na węgiel. 
Niestety na uratowanie górnika wówczas 
było już za późno.

Wojciech Żegolewski

Porozumienia nie będzie

Akcja ratownicza zakończona

SLD ma pomysł 
na nową Polskę

49 województw zamiast 
16 - ta wizja powoli sta-
je się głównym punktem 
przedwyborczej ofensywy 
Sojuszu Lewicy Demokra-
tycznej. W Częstochowie, 
byłym mieście wojewódz-
kim, Leszek Miller prze-
konywał, że tylko taka 
zmiana pozwoli wyrównać 
nierównomierny rozwój 
Polski. Ale czy równocze-
śnie pozwoli zmniejszyć 
dystans do prowadzących 
w sondażach partii? 
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Zostały jeszcze cztery miesiące, ale już 
teraz partie zaczynają odkrywać kar-
ty. Na dobre rozpoczęła się kampania 

przed wyborami do Europarlamentu. Jednego 
ze śląskich europosłów można już zobaczyć 
na bilbordach, inny promuje książkę, której 
jest bohaterem. W regionie do zdobycia, w 
zależności od frekwencji będzie od sześciu 
do dziesięciu mandatów. Politycy biją się więc 
o Europarlament, euro-karierę, ale też po 
prostu o euro. 

Europejskiej polityki smakuje już od prawie 
dziesięciu lat. Eurodeputowany Adam Gierek 
ostatnio nawet postanowił podzielić się swoimi 
spostrzeżeniami. - Im głębiej w las tym więcej 
drzew. Każde pytania i odpowiedzi rodzą nowe 
pytania – zaznacza eurodeputowany. A pytanie 
najważniejsze jest jedno - czy posiadacz jednego 
z najbardziej znanych w Polsce nazwisk będzie 
startował w kolejnych wyborach? Część mediów 
informowała, że de�nitywnie nie. Okazuje się, 
że do porozumienia Unii Pracy, do której należy 
Gierek, z Sojuszem Lewicy Demokratycznej 
najprawdopodobniej dojdzie. - Profesor Adam 

Gierek jest bardzo dobrym europosłem. Na pewno 
znajdzie się na śląskiej liście i będzie kandydował 
do PE – zaznacza Wojciech Olejniczak, europoseł 
SLD.

Startować ma również Kazimierz Kutz. Tym 
razem nie jako niezależny w barwach Platformy 
Obywatelskiej. - Uważam, że wszystkie partie 
poza nową partią Palikota, to jest dzieło autor-
skie. Są skompromitowane i zużyte – podkreśla 
Kazimierz Kutz, senator, kandydat Twojego 
Ruchu do Europarlamentu. Zawiedzionych jest 
więcej. Marek Migalski kierunek na Europę 
obrał początkowo z list Prawa i Sprawiedliwości, 
teraz, o reelekcję będzie walczył jako żołnierz 
nowej partii Jarosława Gowina. Wierny bar-
wom jest natomiast poseł Marek Plura, który 
do wspólnej Europy zmierza z list Platformy 
Obywatelskiej. - Śląsk nie tylko zawsze był w 
Europie, ale tej Europy szczególnie potrzebuje 
teraz. W sprawach związanych z naszą śląską 
tożsamością potrzebujemy europejskiego stan-
dardu traktowania – podkreśla. W regionie, w 
zależności od frekwencji będzie do wzięcia od 
sześciu, do dziesięciu mandatów.

Adam Szaja 

Po dziesięciu miesiącach od tragedii 
krakowska prokuratura postanowiła 
sprawdzić, co wydarzyło się podczas 

zejścia z ośmiotysięcznika w marcu ubie-
głego roku. Śledczy zbadają czy doszło do 
narażenia 28-letniego Tomasza Kowalskiego 
i 59-letniego Macieja Berbeka na bezpośred-
nie niebezpieczeństwo utraty życia. Na razie 
prokuratura prowadzi czynności w sprawie, 
a nie przeciwko konkretnej osobie. 

Jest doniesienie, będzie śledztwo. - Do naszej 
jednostki zostało skierowane zawiadomienie w 
formie elektronicznej  poprzez osobę prywatną, 
zupełnie niezwiązaną z tymi osobami, które 
uczestniczyły w wyprawie  bądź z ich rodzinami, 
czy też Polskim Związkiem Alpinizmu - informuje 
Bogusława Marcinkowska, Prokuratura Okręgo-
wa w Krakowie. Zawiadomienie opiera się tylko 
na dokumentach znanych już wcześniej. Między 
innymi na raporcie Polskiego Związku Alpini-
zmu, który jeszcze kilka miesięcy temu budził 

wiele emocji. - Rola kierownika wyprawy została 
zbagatelizowana - podobnie jak przygotowanie 
sprzętowe i organizacyjne - mówił Przemysław 
Kowalski, brat Tomasza Kowalskiego. 

Śledztwo nie będzie łatwe. Aby oskarżyć za 
to, co działo się na szczycie, trzeba sprawdzić, 
czy zaniedbania, o ile takie się znajdą, są też 
przestępstwem w Pakistanie, na którego terenie 
znajduje się ośmiotysięcznik. W Himalaje zimą 
nie wybierze się też raczej prokurator, więc wa-
runki panujące tam w marcu, będzie musiał 
określić na podstawie cudzych doświadczeń. O 
nie trudno dziś zapytać kogokolwiek, bo zimowe 
zdobycie Broad Peak stało się tematem tabu, 
przynajmniej w kontaktach z mediami. Kierow-
nik wyprawy Krzysztof Wielicki czeka na rozwój 
wypadków. W ubiegłym roku wielokrotnie miał 
jednak okazje podkreślać, że himalaiści zdają 
sobie sprawę z ryzyka. - Alpinizm się zasadza 
na ryzyku. Gdyby nie było ryzyka, nie byłoby 
alpinizmu – zaznacza.

Natalia Rasiewicz

Wyścig do 
Europarlamentu 
czas zacząć!

Kto odpowie 
za śmierć 
na Broad Peak?

Nauka w szkole policealnej 
uzupełnieniem wiedzy zdobytej  
na studiach!
Niektórych studentów i absolwentów może spotkać przy-
kra niespodzianka, kiedy przyjdzie do szukania pracy. Zda-
rza się bowiem, że ukończenie studiów wyższych nie jest 
równoznaczne z posiadaniem uprawnień do wykonywania 
wyuczonego zawodu (!). Pomimo ostatnich zmian w prawie 
w wielu zawodach do podjęcia pracy niezbędne jest posia-
danie stosownych uprawnień. Pokrzywdzeni przez to bywa-
ją studenci i absolwenci uczelni, które nie zmodyfikowały 
w porę programów nauczania. W takim wypadku dyplom 
uczelni nie wystarcza, by podjąć pracę.

Mam wyuczony zawód, ale nie mogę go wykonywać
Zdarza się, że absolwenci nie mogą pracować w wyuczo-
nych zawodach, ponieważ program nauczania bywa wa-
dliwie skonstruowany (m.in. za mała liczba zajęć praktycz-
nych). Sam tytuł naukowy może nie wystarczyć, aby podjąć 
pracę w zawodzie lub móc wykonywać ją w pełni. Zdarza się 
także, że program studiów nie uwzględnia rzeczywistych 

wymagań pracodawców i zatrudnienie absolwenta jest po 
prostu nieopłacalne.

Rozwiązanie? Nauka dla zawodu
„Plan naprawczy” dla kariery jest prosty – zdobycie zawo-
du w szkole policealnej. Główne korzyści są dwie: prawo do 
wykonywania zawodu jest gwarantowane (po zdaniu eg-
zaminu państwowego i zdobyciu tytułu technika), ponad-
to czas poświęcony na naukę i praktykę będzie krótszy niż 
w przypadku studiów. Jedna z największych w Polsce sieci 
szkół policealnych TEB Edukacja, posiada ofertę dla tych, 
którym studia wyższe nie gwarantują pełnej elastyczności 
w zdobywaniu pracy w zawodzie. Przykładowe zawody to 
m.in.: Opiekun medyczny (dla osób, które po ukończeniu 
nauki chciałby znaleźć dobrze płatną pracę za granicą), 
Asystentka  stomatologiczna (zawód dla studentów, któ-
rzy chcieliby związać swoją przyszłość z branżą stomatolo-
giczną), Technik masażysta (interesujący dla absolwentów 
fizjoterapii), Instruktor fitness (szybki sposób na zdobycie 
uprawnień związanych z prowadzeniem zajęć fitness), Tech-
nik informatyk (zapewnia pewne zatrudnienie w firmach, 
które posiadają własne działy IT) oraz Administracja i finan-
se (znakomite uzupełnienie wiedzy prawnej i finansowej).  
W niektórych wypadkach wystarczy zaledwie rok, by zdo-

być nowy zawód i „skompletować” uprawnienia do jego 
wykonywania lub poszerzyć kwalifikacje. Dzięki szkole TEB 
Edukacja ci, którzy chcą się dobrze przygotować do pracy 
zawodowej, zyskali dobre narzędzie do realizacji tego celu.

Dowiedz się więcej na www.teb.pl oraz w naszych 
oddziałach: 

Gliwice 
ul. Akademicka 5, tel. 32 231 50 47, gliwice@teb.pl
 
Katowice 
Al. Korfantego 2, tel. 32 352 07 77, katowice@teb.pl

Wytnij bon i przyjdź do z nim do oddziałów  
TEB Edukacja w Gliwicach i Katowicach

*więcej informacji w sekretariatach oddziałów TEB Edukacja  
 w Gliwicach i Katowicach oraz na stronie www.teb.pl

R E K L A M A
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W niemalże każdej części Katowic 
na najmłodszych czekają ośrodki, 
które organizują bezpłatne pół-
kolonie. Do corocznej akcji „zima 

w mieście” włączyły się szkoły, świetlice i kluby 
środowiskowe prowadzone zarówno przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej, jak i organizacje po-
zarządowe oraz para�e. Program zajęć jest bardzo 
różnorodny, jednak jak zaznacza Maria Stargrzecka 
z Pałacu Młodzieży w Katowicach - rodzice po-
winni się spieszyć z zapisem dzieci na półkolonie, 
bo niektóre z zajęć są już obłożone. Szczegółowy 
rozkład zajęć przygotowany przez poszczególne 
jednostki, dostępny jest na stronie internetowej 
katowickiego Urzędu Miasta w zakładce „zima w 
mieście 2014”.

Ferie dzieci i młodzież bezpłatnie spędzić 
może również na Stadionie Śląskim. - Niezależnie 
od pogody zapraszamy codziennie od 10:00-16:00  
wszystkie dzieci do lat szesnastu, do udziału w zaję-
ciach sportowych. Przewidzieliśmy wiele konkursów 
z nagrodami, spotkanie z gwiazdą sportu, zajęcia 
plastyczno - tematyczne, projekcje �lmów i mały 
poczęstunek - zachęca Adam Pawlicki, główny 
Specjalista ds. Public Relations w Wojewódzkim 
Ośrodku Kultury i Sportu „Stadion Śląski”. Wa-
runkiem udziału w zajęciach jest dostarczenie 
przez uczestnika podpisanej zgody przez prawnego 
opiekuna, dokumenty dostępne są do pobrania na 
stronie internetowej Stadionu Śląskiego. 

W większości miast aglomeracji na czas ferii, 
dostępne będą również darmowe lodowiska, parki 

wodne a nawet �lmy 2 i 3D. - W pierwszym tygodniu 
ferii w pięciu placówkach naszego miasta odbywać 
się będą bezpłatne półkolonie, ponadto park Ne-
mo-Wodny Świat na czas ferii, oferuje nieodpłatne 
wejścia dla uczniów dąbrowskich szkół i przedszkoli 
a w British School skorzystać można z darmowych 
zajęć językowych - wymienia Lucyna Stępniewska, 
z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Dąbrowie 
Górniczej. Bezpłatne ślizgawki znajdziemy w Ty-
chach ( przy ul. Edukacji, Brzozowej 2 i Parkowej 
17) oraz w Bytomiu ( na placu Jana III Sobieskiego) 
a  za symboliczną złotówkę najmłodsi miłośnicy 
łyżew poślizgaj się nieopodal Parku Kościuszki 
w Katowicach. Cena wejściówek na lodowisko w 
pozostałych miastach waha się między 3-6zł za 
bilet ulgowy. 

Anomalie pogodowe przyniosły zawód nie 
tylko najmłodszym sympatykom białego sza-
leństwa. Właściciele biur podróży załamują ręce. 
- Większość zimowisk została przez organizatorów 
odwołana, na dziesięć zaplanowanych turnusów 
do skutku doszły dwa- skarży się Tomasz Wereta 
z biura Turystycznego Zlot. Jak dodaje - zaintere-
sowaniem przestały się cieszyć również wycieczki 
zagraniczne, rodzice odwołują zamówione rezer-
wacje nawet w Alpy. 

Radosław Zieliński, ojciec dziewięcioletniej 
Weroniki z zaniepokojeniem obserwuje prognozy 
pogody, jednak z zimowiska dla córki nie zrezy-
gnował. - Stoki narciarskie w Kotlinie Kłodzkiej 
są na bieżąco naśnieżane, mam nadzieję, że przy 
minimalnej temperaturze ujemnej śnieg ten zdoła 
się utrzymać. 

Przeciwnego zdania jest Adam Skowroński 
z katowickiej stacji meteorologicznej. - W górach 
obserwujemy zjawisko inwersji, czyli czym wyżej 
tym cieplej - wyjaśnia. - W najbliższych tygodniach 
nie widać perspektyw na poprawę, śnieg może lo-
kalnie poruszyć ale nie będzie się wstanie utrzymać 
- dodaje. 

Brak śniegu w zimowe wakacje nie zawsze 
musi oznaczyć nudę. Większość miast w naszym 
województwie stanęła na wysokości zadania w 
organizacji czasu wolnego dla najmłodszych. 
Stęsknieni entuzjaści białego szaleństwa znajdą 
wyciągi na małym i dużym stoku w Komplek-
sie Rekreacyjno-Sportowym w Sosnowcu (przy 
ul. 3 Maja 51) oraz w Całorocznym Centrum 
Narciarstwa i Snowboardu w Bytomiu (przy ul. 
Blachówka 94). 

Wiecie gdzie znaleźć więcej zimowych atrakcji? 
Piszcie na nasz adres mailowy: opublikujemy Wasze 
propozycje na naszym facebookowym fanpage'u. 

W drugim tygodniu prze-
rwy międzysemestralnej, 
uczniowie szkół ponad-

gimnazjalnych będą mogli skorzystać 
z zimowych powtórek maturalnych, 
przygotowanych przez Uniwersytet 
Śląskich Maturzystów. Do 10 lutego 
jest czas żeby zapisać się na warsztaty 
weekendowe a od kwietnia skorzystać 
z bezpłatnych nocnych powtórek 
maturalnych. 

To już kolejna odsłona zimowych 
powtórek. Ubiegłoroczne edycje przy-
niosły zaskakująco pozytywne efekty 
wśród obecnych studentów. Jak zazna-
cza Dominika Hofman- Kozłowska 
koordynator UŚ Maturzystów udział 
w zajęciach to nie tylko przygotowanie 
merytoryczne do egzaminu dojrzałości. 
- Chcemy pokazać maturzystom, że poza 
arkuszem maturalnym też jest życie, war-
to o nie dbać i myśleć o przyszłości. Wśród 
maturalnych absolwentów znajdują się 
genialne przykłady.

 Łukasz z Sosnowca otrzymał pro-
pozycję studiowania na Uniwersytecie 

na Florydzie, wybrał jednak wydział 
Prawa UŚ. - Jesteśmy dumni, że zrezy-
gnował z tak prestiżowej uczelni i wybrał 
nasz uniwersytet - dodaje  Dominika 
Hofman- Kozłowska. 

Jako pierwsze w drugim tygodniu 
ferii ruszają zimowe powtórki matural-
ne z chemii, języka polskiego, biologii, 
historii i WOSu. Każdy dzień będzie 
przeznaczony na jeden przedmiot, 
zajęcia odbywać się będą w formie 
wykładów i potrwają od godz. 9:00-
18:00. - Będziemy rozwiązywać arkusze 
maturalne żeby przekazać maturzystom 
najważniejsze zagadnienia i podpowie-
dzieć jak unikać najczęściej pojawiają-
cych się błędów na maturze - wyjaśnia 
pani koordynator. 

Od lutego ruszą zajęcia warsztatowe 
w małych grupach i będą oparte na 
nowoczesnych metodach edukacyj-
nych. - Na warsztacie z historii jedną 
z metod którą wykorzystujemy jest gra 
która została użyta w �lmie „Bękarty 
Wojny”, czyli każdy maturzysta ma 
naklejone na swoim czole imię jakiejś 
postaci historycznej i poprzez zadawanie 

pytań musi zgadnąć kim jest, grupa 
może odpowiadać tylko na pytania 
tak lub nie – opowiada Dominika 
Hofman- Kozłowska. 

W kwietniu zaczną się  nocne 
powtórki maturalne. W zeszłym roku 
przyciągnęły 3tys osób. Zaczynają się 
około godziny 19:00 i trwają do 01:00 
w nocy. - Maturzyści właśnie tak wolą 
pracować, jest to zależne od poziomu 

melatoniny w ich mózgu, który jest inny 
niż u dorosłego człowieka – tłumaczy 
Dominika Hofman- Kozłowska.

Nocne powtórki maturalne są dar-
mowe, w przypadku miesięcy zimowych 
opłata jest symboliczna - 5zł za godzinę, 
natomiast intensywne warsztaty za mie-
siąc pracy to kaszt rzędu 260 zł. 

To jeszcze  nie wszystko co przygo-
tował dla maturzystów UŚ. Akademickie 

Inkubatory Przedsiębiorczości wspólnie 
z UŚ ruszają w marcu z rozwojowym 
projektem skierowanym do szkół 
ponadgimnazjalnych. - Uczniowie po 
ukończeniu szkół bardzo często mają 
duże problemy z wyznaczaniem dalszej 
ścieżki kariery, chwielibyśmy więc za-
prezentować różnego rodzaju spotkania 
rozwojowe i praktyki biznesu - mówi 
Mateusz Maik dyrektor Akademickiego 
Inkubatora Przedsiębiorczości. 

W projekcie weźmie udział10 szkół 
z województwa śląskiego. W pierwszym 
etapie przygotowano warsztaty rozwo-
jowe z trenerami rozwoju osobistego, w 
drugim spotkania z praktykami bizne-
su. W Inkubatorach w województwie 
śląskim, działają głównie studenci, 
jednakże pojawiają się perełki młodych 
licealistów którzy otwierają swoje �r-
my. - Jednym z przykładów jest świetnie 
prosperująca informatyczna �rma Seo. 
Otworzyła ją osoba w wieku 17 lat, to 
doskonały przykład, że warto inwestować 
w siebie już w szkole ponadgimnazjalnej 
- przekonuje Mateusz Maik. 

Aleksandra Smolak

100 dni do matury z Uniwersytetem Śląskim

Ferie zimowe bez śniegu
W poniedziałek uczniowie 
z województwa śląskiego 
rozpoczęli przerwę 
międzysemestralną. W górach 
o śnieg dziś bardzo ciężko 
a stacje meteorologiczne nie 
przewidują rychłej zmiany 
pogody. Sprawdziliśmy gdzie 
dzieci mogą spędzić ferie, władze 
miast przygotowały dla nich cały 
wachlarz bezpłatnych atrakcji.

 Aleksandra Smolak
Bezpłatne lodowisko w Bytomiu na pl. Jana III Sobieskiego

Zeszłoroczne nocne powtórki maturalne na UŚ
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Ostatnie prace przed pierwszym oficjalnym uruchomieniem wyciągu.

To dopiero początek całej inwestycji! 
- zaznaczył Leszek Łazarczyk, 
właściciel kompleksu Pilsko Jon-
tek Korbielów, podczas lipcowej 

(07.2013r.) uroczystości poświęcenia kamienia 
węgielnego pod budowę wyciągu. Po niespełna 
sześciu miesiącach byliśmy świadkami uru-
chomienia kolei dla narciarzy. Oto pierwsze 
efekty, tzw. kanapa na Solisko jest już gotowa 
do użytku.

Uroczystość poświęcenia i uruchomienia 
wyciągu odbyła się z przytupem, wśród zwolen-
ników inwestycji, w rytmie góralskiej muzyki, 
po ciężkich znojach z ekologami i żywiołem 
natury uruchomiono wyciąg. Przed pierwszym 
o�cjalnym włączeniem przycisku START, wyciąg 
został poświęcony przez księdza Krzysztofa 
Cojdę, kapelana grupy beskidzkiej GOPR. Ksiądz 
pobłogosławił wyciąg, modląc się, za sukces 
inwestycji, ludzi w nim odpoczywających i 
pracujących.

Upór inwestorów w zaskakująco szybkim 
tempie doprowadził do pomyślnego �nału pierw-
szy etap prac. Z sukcesu cieszył się Burmistrz 
Żywca  Antoni Szlagor, podkreślił, że zarówno 
ekolodzy jak i przyroda nie mogły stanąć na 
drodze tak ważnej dla Korbielowa inwestycji. 
Halny, który od wigilii powalił  kilkaset drzew 
na trasy i liny wyciągów na Pilsku, nie ułatwiał 
budowy. Inwestorzy zdołali jednak uporać się z 
wiatrem i ekologami.

Z powodzeniem udało się otworzyć nie 
tylko wyciąg i nowy odcinek do szusowania 
ale i dwupoziomową restauracje. Pomyślano 
tu o wszystkim, na zmęczonych narciarzy przy 
wejściu na wyciąg czeka urządzona w góral-
skim stylu restauracja z widokiem na stok. Na 
drugim poziomie znajdować się będzie część 

wypoczynkowa, kominek, sofy i bar, trwają tam 
prace wykończeniowe.

Słowom uznania nie było końca. Nowy 
wyciąg to nie tylko prezent dla miłośników 
zimowych sportów, to realna szansa na lepsze 
życie dla okolicy i ich mieszkańców Korbielowa.

- Wyciągi były stare, zaniedbane, Gliwicka 
Agencja Turystyczna doprowadziła je do ruiny. 
Dziś mamy otwarcie pierwszego wyciągu, bar-
dzo się cieszymy i czekamy na następne - mówił 
Marian Czarnota, wójt gminy Jeleśnia. Z zado-
woleniem pierwsze efekty inwestycji obserwował 
również starosta żywiecki - Cieszymy się, że 
Pilsko znów zacznie tętnić życiem, dziś jesteśmy 

świadkami otwarcia pierwszego wyciągu, ale 
robimy wszystko by w przyszłym roku spółka 
mogła uruchomić tu gondole - obiecywał Andrzej 
Zieliński.

W planach faktycznie jest budowa ko-
lejnych pięciu wyciągów, w tym również 
gondoli. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z 
planem co roku będzie przybywać tu jeden 
wyciąg - Będziemy się dalej starać, żeby do-
równać poziomem do kurortów europejskich. 
Jestem wdzięczny wszystkim, którzy pomagali 
nam w realizacji tej inwestycji. Liczyła się 
zarówno dobra wola władz samorządowych 
wszystkich szczebli, jak również rzetelna praca 

wszystkich uczestników realizacji pierwszego 
etapu odradzania Pilska, Korbielowa i całej 
gminy Jeleśnia  – dziękował  właściciel Leszek 
Łazarczyk. Wartość wszystkich inwestycji to 
koszt ok. 150 milionów złotych.

Otwarcie pierwszego wyciągu o przepusto-
wości 1600 osób oraz 700- metrowego odcinka 
do szusowania daje nadzieję na odzyskanie 
utraconych turystów. Korbielów w notowaniach 
sprzed lat był kurortem narciarskim numer 
jeden. Nowy inwestor, dał  mu szanse na powrót 
do dawnej formy. W przyszłym roku ma tu 
powstać kolejny wyciąg- gondolowy o długości 
trzech kilometrów. 

Konsekwencja daje efekty. 

Wyciąg ruszył
Łatwo nie było, jednak 
walka z żywiołem 
i przeciwnikami 
inwestycji zakończyła 
się sukcesem. W sobotę 
w Ośrodku Narciarskim 
w Korbielowie 
uruchomiony został 
czteroosobowy wyciąg 
kanapowy. Przy białej 
pokrywie śnieżnej na 
narciarzy czeka tu 
prawdziwe Eldorado.

 Aleksandra Smokak

Poświęcenie wyciągu przez księdza Krzysztofa Cojdę, kapelana grupy beskidzkiej GOPR Widok z wyciągu na stok i restauracje

Pierwsze oficjalne uruchomienie wyciągu przez:Mariana Czarnota -wójta gminy Jeleśnia, Andrzeja Zielińskiego – starostę żywieckiego, Leszka Łazarczyka – właściciela kompleksu Pilsko Jontek Kor-
bielów, Antoniego Szlagora – burmistrza Żywca.



www.kurierpolski24.pl 07Warto zobaczyć

Do tej pory prof. Julian Gem-
balski -  kierownik Katedry 
Organów i Muzyki Ko-
ścielnej, wybitny pedagog, 

kompozytor, wirtuoz organów oraz inicjator 
powstania muzeum – zgromadził ok. 500 
eksponatów. Te odnajdywane były podczas 
prac badawczych prowadzonych na terenie 
Górnego Śląska. Jego poszukiwania rozpoczęły 
się już ponad ćwierć wieku temu. - Badania 
organologiczne przeprowadzam od ponad 30 
lat. Eksponaty pochodzą z różnych miejsc woje-
wództwa. Zdarzało się tak, że w trakcie badań 
terenowych znajdowałem w wieży kościoła 
elementy organów lub cenne dokumenty, które 

sobie tam leżały i nikt się nimi nie interesował. 
Zacząłem gromadzić te eksponaty w domu 
i na uczelni z myślą, że kiedyś powstanie tu 
muzeum – wspomina prof. Julian Gembalski. 
Oprócz pojedynczych elementów (piszczałek, 
wiatrownic czy stołów gry) do muzeum tra�ają 
również całe instrumenty. Mimo że wiele z 
nich znajduje się w stanie daleko posuniętej 
destrukcji, dla prof. Juliana Gembalskiego mają 
nieocenioną wartość. 

Obiekty są inwentaryzowane, zabezpieczane 
oraz poddawane procesom konserwatorskim. 
W ten sposób przed zniszczeniem udało się już 
uchronić dziesiątki cennych obiektów. Część z 
nich  można oglądać w muzealnej ekspozycji. 
- Z punktu widzenia badań naukowych każdy 
element jest cenny. Nawet jeśli nie jest atrakcyjny 
dla zwiedzającego – mówi profesor dodając, że na 

wielu instrumentach grać się nie da i nigdy dać 
się nie będzie - Doprowadzenie tych destruktów 
do stanu używalności albo pochłonęłoby zbyt 
wielkie koszta albo jest po prostu niemożliwe. 
Mimo że nie wydobywają obecnie żadnego dźwię-
ku, stanowią dowód bogatej tradycji budowania 
organów na Śląsku. Niektóre z nich mają także 
charakter typowo naukowy. Służą do badań i 
być może nie znajdą się w stałej ekspozycji  – 
podkreśla Julian Gembalski.

Instrumentów a także ich części z roku 
na rok przybywa. Dlatego Muzeum Organów 
Śląskich przeniesie się w przyszłości do no-
wej siedziby. Wstępne plany władz Akademii 
Muzycznej zakładają, że eksponaty, które 
obecnie znajdują się w podziemiach katowic-
kiej uczelni miałyby znaleźć swoje miejsce w 
salach ekspozycyjnych, utworzonych w nowym 
kompleksie, obejmującym oprócz  tego tzw. 
„laboratorium dźwięku”, pracownie badawcze, 
zaplecze konserwatorskie i magazynowe oraz 
sale audiowizualną. Obiekt powstanie na 0,5 
ha gruntu przekazanego w formie darowizny 
przez miasto w październiku ub.r. Tereny 
mieszczą się w sąsiedztwie głównej siedziby 
uczelni. Prawdopodobnie aż połowa nowej 
przestrzeni zostanie zagospodarowana przez 
muzeum. W tym miejscu miałby również po-
wstać ośrodek kształcenia dla organmistrzów 
i badaczy. - Liczę na to, że wtedy będziemy 
mogli pokazać niemal wszystkie eksponaty. 
Pomieszczenia będą tam znacznie wyższe co 
pozwoli na umieszczenie organów o wysokości 
nawet 6. metrów, a instrument o takiej właśnie 
wysokości posiadamy. Do tej pory mogliśmy je-
dynie wymieniać ekspozycję. Jedne instrumenty 
tra�ały do muzeum, inne do magazynu – mówi 
prof. Julian Gembalski. 

Tam też zostałyby wyeksponowane archi-
walne dokumenty dot. organów na Śląsku, 
które od lat są gromadzone, opracowywane i 
katalogowane przez pracowników muzeum. 
Ta część zbiorów wraz z eksponatami, które 
na co dzień przechowywane były w muze-
alnym magazynie, prezentowano niezwykle 
rzadko. Głównie podczas wystaw czasowych, 
wykładów oraz konferencji naukowych. - Jak 
najwięcej będziemy się starali pokazać podczas 
październikowych obchodów 10-lecia muzeum. 
Chcemy także przygotować dużą wystawę do-
tyczącą tego kto nas do tej pory odwiedził i jak 
to muzeum jest przyjmowane przez zwiedzają-
cych. Gościliśmy już ludzi z różnych zakątków 
świata, m.in. z Egiptu. Dla ludzi wywodzących 
się z zupełnie innej kultury to była rzeczywiście 
ciekawostka – zaznacza prof. Julian Gembalski. 
Muzeum Organów Śląskich od momentu po-
wstania cieszy się ogromnym - jak na muzeum 
specjalistyczne – zainteresowaniem. Do tej 
pory odwiedziło je już 15 tys. ludzi. Wśród nich 
znalazły się takie sławy jak Krystian Zimerman 
i Dang Tai Son, a także grupy naukowców, ar-
tystów, melomanów i miłośników organów z 
kilku krajów Europy. 

Organy z kościoła parafialnego w Przyszowej, znajdujące się od 1959 roku w kościele Najświętszych Imion Jezusa 
i Maryi w Katowicach-Brynowie, przeniesionych po konserwacji w 2004 roku do zbiorów Akademii Muzycznej (budown-
iczy nieznany, rok budowy: ok. 1750).

Deska rejestrowa organów Michaela Rödera z kościoła 
ewangelickiego Najświętszej Maryi Panny w Legnicy (1735 r.) 

Organy kościoła św. Marcina w Ćwiklicach, zrekon-
struowane w oparciu o zachowane części i badania 
porównawcze (Heinrich Dürschlag, Rybnik, ok. 1880)  

Jedyne takie w Polsce
W tym roku mija 10 lat od powstania Muzeum Organów Śląskich. Największy tego typu zbiór instrumentów 
w kraju znajduje się w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Wśród zgromadzonych 
eksponatów można znaleźć prawdziwie unikatowe egzemplarze. Niektóre z nich mają nawet kilkaset lat!

 Tomasz Breguła

Cokół organów gabinetowych, destrukt pochodzący 
z kościoła św. Andrzeja Boboli w Leszczynach, prowe-
niencja dolnośląska, XIX wiek) 
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BUJDA  
Z ALKOMATAMI

Pomysły rządu w rodzaju „al-
komat w każdym samochodzie” 
to resortowa bujda na resorach. Po 
pierwsze – tanie alkotesty, które 
już teraz można kupić na każdej 
stacji paliw i w każdym kiosku, nie 
dają miarodajnych wskazań. Po 
drugie – niska temperatura będzie 
powodowała rozładowywanie się 
baterii w alkomatach. Po trzecie 
wreszcie – kto zmusi kierowcę do 
dmuchnięcia rano w alkomat? - To 
typowa zagrywka PR-owa, która wy-
mierne korzyści przyniesie jedynie 
producentom alkomatów – mówią 
specjaliści.

Komendy straży miejskiej i 
policji zachęcają kierowców do 
bezpłatnego, sprawnego i pewnego 
sprawdzenia stanu trzeźwości. - Nie 
wiesz, czy po imprezie możesz rano 
prowadzić samochód? Weź taksówkę 
albo poproś kogoś o podwiezienie, 
u nas sprawdzisz, czy już jesteś 
trzeźwy – kuszą strażnicy miejscy 
i policjanci. Dmuchnąć można w 
każdej komendzie. Na początek 
dostajemy prostszy alkomat, który 
zazielenia się lub zaczerwienia. Jeśli 
pali się na zielono, jesteśmy czyści. 
Jeśli na czerwono – mamy alkohol w 
organizmie. Dopiero dokładniejsze 
badanie jest w stanie pokazać, ile 
promili tak naprawdę mamy w or-
ganizmie. Prawda jest jednak taka, 
że o ile w komendach straży badania 
kierowców wykonywane są chętnie, 
bo takie akcje uzasadniają koniecz-
ność istnienia tych formacji, o tyle 
policjanci nie są już tacy chętni. 

- Zainteresowanie jest olbrzymie, 
musielibyśmy oddelegować jednego 
policjanta, by przy dyżurce stał z 
alkomatem, zwłaszcza w weekendy 
– mówi nam anonimowo jeden z 
policjantów.

Tam, gdzie nie radzi sobie 
państwo, wchodzi biznes. I tak na 
przykład w delikatesach Matur w 
Rudzie Śląskiej Halembie atestowa-
ny alkomat dostępny jest od wakacji. 
Klienci korzystają z niego często, 
przede wszystkim  rano, przed 
dalszą podróżą, ale też górnicy w 
zależności od godziny rozpoczęcia 
zmiany.

POLSKA 
DROGÓWKA

Masowe kontrole kierowców 
pod kątem trzeźwości to niezdro-
wa akcyjność. Wiadomo, kiedy 
policjanci kontrolują. Dmuchamy 
w niedziele, w poniedziałki w go-
dzinach rannych. Wtedy dotyka nas 
syndrom dnia poprzedniego. Jeśli 
piliśmy wieczorem lub, co gorsza, 
w nocy, możemy być pewni, że w 
naszym organizmie jest jeszcze al-
kohol. Poza akcjami z kontrolami 
kierowców jest różnie. Utrata prawa 
jazdy kosztuje nawet kilka-kilkana-
ście tysięcy złotych (grzywna, koszty 
rozprawy, ponowny egzamin). Nie 
można się dziwić więc, że kierowcy 

próbują dogadać się 
z policjantami. Biz-
nes kręci się m.in. 
w okolicy Barbórek. 
Policjanci potrafią 
podwieźć nawet pi-
janego kierowcę do 
bankomatu, a potem 
odwieźć go do domu... 
Taka „usługa” może 
kosztować 2-3 tysiące 
złotych... Obie strony są 
zadowolone, kierowca zacho-
wuje prawo jazdy, ma solidne 
ostrzeżenie, policjanci gotówkę. 
Jasne, od czasu do czasu są poka-
zowe akcje – jak np. aresztowanie 
3/4 drogówki w Łowiczu. 

PAŃSTWO 
ZARABIA

Czy państwu tak naprawdę za-
leży na rozwiązaniu tego problemu? 
Skarb Państwa co roku zyskuje ok. 
18 mld zł wpływów dzięki sprze-
daży alkoholu. Pieniądze płyną 
szerokim strumieniem dzięki po-
datkom, głównie VAT, oraz akcy-
zie. Dla porównania - na ochronę 
zdrowia w 2013 roku przeznaczono 
zaledwie 2,312 mld zł, z czego na 
przeciwdziałanie alkoholizmowi 
6,49 mln zł!

Z raportu „Ekonomiczne aspek-
ty skutków picia alkoholu w Europie 

i Polsce” wynika, że państwo musi 
co roku wydawać 15,23 mld euro na 
pokrywanie społecznych kosztów 
nadużywania alkoholu!  Picie często 
bowiem prowadzi do śmierci, utraty 
zdrowia, pracy, przyczynia się do 
wzrostu przestępczości i wypadków 
samochodowych. To tylko koszty 
bezpośrednie. Koszty pośrednie, 
zdaniem specjalistów, są dużo wyż-
sze i sięgają  37 mld złotych!

Jasne, nadużywanie alkoholu 
to jeden z naszych narodowych 
problemów. Ale obok rozwinął się 
kolejny, dziś już chyba poważniej-
szy. Narkotykowo-dopalaczowy. Na 
detoksach, w szpitalach psychia-
trycznych jest coraz więcej młodych 
pacjentów, którzy mają problemy z 
narkotykami. W tym przypadku 
wszyscy są bezsilni. Pacjent jest 
chory, służba zdrowia nie jest w 

stanie pomóc, a państwo... 
nie potra� nawet sku-

tecznie zamknąć 
sklepów z do-

palacza-
mi. Koło 

się zamyka. 
Smarzowski może 

kręcić kolejny �lm.

Pijemy na potęgę
Od piątku na 
ekranach kin 
możemy oglądać 
„Pod Mocnym 
Aniołem”, filmową 
opowieść o naszym 
narodowym piciu. 
W całym kraju 
trwa nagonka 
na pijanych 
kierowców, księży 
i  rodziców. Czy 
jesteśmy w stanie 
poradzić sobie 
z tym problemem? 

 Antoni Strzelecki

PICIE W LICZBACH
10,1 litra czystego alkoholu rocznie wypija przeciętny Polak. W 

ostatnich dwóch dekadach wzrosło spożycie piwa, spadła konsumpcja 
wódki i win. Od kilku lat słabnie spożycie czystej wódki, coraz większą 
popularnością cieszą się whisky, koniaki i likiery smakowe o niższej 
zawartości alkoholu.

W 2011 roku katowicki urząd miasta wydał 1504 zezwolenia na 
sprzedaż i podawanie alkoholu, a rok później już 1645. 

W Polsce kliniczne kryteria rozpoznania uzależnienia od alkoholu 
spełnia nieco ponad 3 proc. dorosłych, co stanowi około 850 tys. 
osób. Ponad 14 proc. Polaków w wieku 18–64 lat (ponad 3,5 mln 
osób) pije alkohol za często, w za dużych ilościach, w nieodpowiednich 
sytuacjach i doświadcza z tego powodu problemów, jednak nie są to 
osoby uzależnione.

W całym kraju działa blisko 500 poradni leczenia uzależnień. (as)
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Pielęgnacja włosów to podsta-
wa dbałości o swój wizeru-
nek i dobre samopoczucie. 
Dzięki dobrze dobranym 

i odpowiednio zastosowanym pro-
duktom nasze włosy staja się lśniące, 
sprężyste i przyjemne w dotyku. Mu-
simy pamiętać, że modne włosy to 
zdrowe włosy a dzięki odpowiedniej 
pielęgnacji włosy łatwiej się układają 
a fryzura jest efektowniejsza i bar-
dziej trwała.

Podstawowym produktem, którego 
wszyscy używamy jest szampon do 
włosów i chociaż może on się wyda-
wać mało ważny w pielęgnacji włosów 
jest wręcz przeciwnie. Dlaczego? Po 
pierwsze jego dobór jest kwestią indy-
widualną i zależy od stanu i rodzaju 
włosów. Trzeba wziąć pod uwagę to 
czy włosy są farbowane czy naturalne, 
zniszczone głęboko (gdy są mokre są 
nazbyt ciągnące i pękają podczas na-
prężania),a może brakuje im nawilże-
nia. Ważna też jest i struktura i grubość 
ponieważ dzięki odpowiedniemu do-
borowi szamponu możemy zwiększyć 
lub zmniejszyć objętość włosów .Tak 
więc do włosów zniszczonych głęboko 
stosujemy szampony o działaniu rekon-
strukcji włosów, do włosów suchych 
szampony nawilżające, włosy kręcone 
i puszące potrzebują szamponu dyscy-
plinującego a cienkie formuły volume. 
W produktach zaawansowanych tech-
nologicznie powinna się znajdować 
również ochrona koloru niezależnie 
od potrzeb pielęgnacji dlatego ,że 
znaczna większość klientek ma włosy 
farbowane. Drugim ważnym zadaniem 
szamponu jest przygotowanie włosów 
do dalszej pielęgnacji dlatego każda se-
ria pielęgnacyjna składa się z szamponu 
i odżywki lub maski.

No właśnie czym różni się odżyw-
ka od maski?

Odżywka do produkt o mniejszej 
mocy do częstszego użytku, jej celem 
jest delikatna pielęgnacja i ułatwienie 
stylizacji włosów ( ułatwia rozczesy-
wanie i w zależności od formuły może 

dyscyplinować włosy lub zwiększać 
ich objętość).

Maska natomiast to bardzo sil-
ny produkt pielęgnacyjny o gęstszej 
konsystencji i większej zawartości 
substancji odżywczych. Jej głównym 
celem jest odbudowa lub nawilżenie 
zniszczonych włosów. Powinno się ją 
stosować raz góra dwa razy w tygodniu 
nakładając tylko na włosy, nie na skórę 
głowy. Warto też nałożyć sobie folio-
wy czepek i zrobić domowy kompres 
na jakieś 20-30min, ponieważ ciepło 
sprzyja wchłanianiu się substancji od-
żywczych. Musimy pamiętać o tym ,że 
im grubsze i bardziej porowate włosy 
tym mocniejsza może zostać zasto-
sowana pielęgnacja, włosy cienkie i 
delikatne mogą zostać obciążone przez 
zbyt mocny produkt.

Fajne są też tzw. odżywki 2-fazowe 
bez spłukiwania do częstego użytku. Z 
mojego doświadczenia wiem, że bardzo 
ważna jest ich jakość aby pielęgnowały 
włosy nie przetłuszczając ich. Są one 
świetne po wyjściu z wody (basen 
lub wakacje) wtedy nie mamy czasu i 
możemy spryskać sobie włosy właśnie 
takim produktem, który ułatwia roz-
czesywanie, chroni przed promieniami 
UV i jednocześnie nawilża nasze włosy. 
Przed użyciem trzeba je delikatnie 
wstrząsnąć.

Ostatnio jedna z � rm kosmetycz-
nych wypuściła na rynek prawdziwy 
HIT pierwszą na świecie maskę w 
sprayu. Przetestowałem ją i powiem 
wam szczerze jest rewelacyjna, ma aż 
10 korzyści między innymi nawilża 
włosy, chroni przed czynnikami ze-
wnętrznymi oraz temperaturą a co 
najważniejsze nie obciąża włosów 
jednocześnie zwiększając ich objętość.

Podsumowując dobór produktów 
jest bardzo istotny ponieważ ten sam 
produkt jednej klientce pomaga i wy-
daje się doskonały a u innej nie daje 
zadawalających efektów.

Dlatego tak ważna jest profesjo-
nalna diagnoza włosów i ich stanu bo 
produkt jest tylko narzędziem w rękach 
fachowca...

Platforma Usług Elektronicznych (PUE) to zestaw no-
woczesnych usług dla wszystkich klientów ZUS. Jej 
sercem jest portal internetowy pue.zus.pl. Dzięki tej 

wygodnej formie kontaktu z ZUS możecie Państwo zrealizować 
większość spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi 
bez wychodzenia z domu - przez Internet. W ten sposób nie 
tylko uzyskacie Państwo informacje o ubezpieczeniach, świad-
czeniach i płatnościach czy sprawdzicie wszelkie swoje dane 
zamieszczone na koncie w ZUS, ale także złożycie i odbierzecie 
niezbędne dokumenty oraz rozliczycie składki (ePłatnik). 

DLA WSZYSTKICH KLIENTÓW
Na portalu pue.zus.pl spotkacie Państwo Wirtualnego 

Doradcę, od którego uzyskacie odpowiedź na pytania z za-
kresu systemu ubezpieczeń społecznych, ZUS i samej PUE. 
Po rejestracji na pue.zus.pl i uwierzytelnieniu pro� lu PUE 
(patrz: "Jak skorzystać z PUE") każdy użytkownik może m.in.:

- sprawdzić swoje dane zapisane na indywidualnym koncie 
w ZUS,

- śledzić stan swoich spraw i otrzymywać powiadomienia 
e-mail lub SMS,

- rezerwować wizyty w jednostce ZUS.
Pro� l PUE możecie Państwo spersonalizować zgodnie ze 

swoimi potrzebami. Dla każdej grupy klientów przygotowano 
specjalny panel ułatwiający załatwienie specy� cznych dla nich 
spraw. Co znajdziecie Państwo w poszczególnych panelach? 
Między innymi: 

DLA UBEZPIECZONYCH
- stan konta ubezpieczonego,
- informacje o ubezpieczeniach, do których go zgłoszono, 

i podstawach wymiaru składek, wykazanych w dokumentach 
rozliczeniowych złożonych przez pracodawcę,

- kalkulator emerytalny, który wyliczy prognozowaną 
emeryturę.

DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK
- należne składki i wpłaty,
- informacje o osobach zgłoszonych do ubezpieczeń.

ePŁATNIK
Dla przedsiębiorców przeznaczono także aplikację ePłatnik 

(internetowy odpowiednik programu Płatnik), dzięki której 
przez portal pue.zus.pl można m.in. zgłosić osoby do ubez-
pieczeń i rozliczyć składki (patrz też: "Jak skorzystać z PUE"). 

DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW
- informacje o przyznanych i wypłacanych świadczeniach 

(emeryturach, rentach i zasiłkach),
- dostęp do formularzy PIT.
Uwaga:Informacja o przyznanych i wypłacanych eme-

ryturach i rentach jest dostępna tylko dla tych z Państwa, 

których świadczenia od 1 stycznia 2009 r. są obsługiwane 
przez Kompleksowy System Informatyczny ZUS. Baza danych 
o świadczeniach emerytalno-rentowych będzie sukcesywnie 
rozszerzana i docelowo zostanie udostępniona wszystkim 
klientom ZUS. 

JAK SKORZYSTAĆ Z PUE?
Najpierw należy zarejestrować się na portalu pue.zus.

pl. Podczas rejestracji otrzymuje się login i wybiera hasło 
do własnego pro� lu PUE. Dla bezpieczeństwa danych, do 
których dzięki temu profilowi uzyskuje się dostęp, trzeba 
jeszcze potwierdzić swoją tożsamość i dopiero wtedy pro� l 
PUE zostaje aktywowany. Ci z Państwa, którzy posiadają pro� l 
zaufany ePUAP lub certy� kat kwali� kowany, mogą dokonać 
potwierdzenia tożsamości (uwierzytelnienia) już podczas 
rejestracji na portalu pue.zus.pl. Pozostali muszą w tym celu 
osobiście odwiedzić jednostkę ZUS.

Aby móc wysyłać do ZUS i odbierać z ZUS wnioski, pisma 
i inne dokumenty, trzeba mieć możliwość składania podpisu 
elektronicznego. Można w tym celu skorzystać z bezpłatnego 
pro� lu zaufanego ePUAP. Wystarczy złożyć wniosek o taki 
pro� l na epuap.gov.pl i potwierdzić tożsamość w jednostce ZUS 
przy okazji uwierzytelniania pro� lu PUE. Również płatnicy 
składek, którzy chcą z aplikacji ePłatnik wysyłać dokumenty 
zgłoszeniowe i rozliczeniowe, mogą posługiwać się zarówno 
podpisem potwierdzonym pro� lem zaufanym ePUAP, jak 
i podpisem elektronicznym weryfikowanym przy użyciu 
certy� katu kwali� kowanego, którym mogą też podpisywać i 
inne wysyłane do ZUS dokumenty. 

NIE TYLKO PRZEZ INTERNET
Nie macie Państwo dostępu do Internetu? To nie problem. 

Także tym, którzy nie mają łącza internetowego lub są poza 
domem albo wolą kontakt bezpośredni, Platforma Usług 
Elektronicznych ułatwia życie - dzięki usługom telefonicznym 
i systemowi kierowania ruchem w jednostkach ZUS. 

WIELE PRZEZ TELEFON
801-400-987 dla tel. stacjonarnych 22 560-16-00 także dla 

tel. komórkowych. 
Z Platformy Usług Elektronicznych możecie Państwo sko-

rzystać przez telefon w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT). 
Można tu zasięgnąć informacji (np. o danych zgromadzonych 
na indywidualnym koncie), zarezerwować wizytę w placówce 
czy złożyć niektóre wnioski, niewymagające podpisu elektro-
nicznego. Przed przekazaniem jakichkolwiek spersonalizowa- 
nych informacji nastąpi uwierzytelnienie osoby dzwoniącej 
(niezbędne jest podanie identy� katora i PIN, uzyskiwanych 
podczas rejestracji na pue.zus.pl). Część usług będzie dostępna 
przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem automatycznego 
telefonicznego systemu informacyjnego. 

Źródło: ZUS

STUDIO FRYZJERSKIE DAMIAN DUDA 
41-710 Ruda Śląska (Wirek), ul.1-go maja 289
tel. 32 340 85 75
kom. +48 606 804 990

SEKRETY 
PIELĘGNACJI

WYGODNIE
PRZEZ INTERNET
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Pół tony  
nielegalnego tytoniu

W ręce będzińskich policjan-
tów wpadł transport niele-
galnego tytoniu. Znaleziono 

go trakcie kontroli drogowej w do-
stawczym citroenie, kierowanym przez 
49-letniego mieszkańca Łodzi.

Uwagę funkcjonariusz przykuł 
jadący ulicą Piłsudskiego w Będzinie 
mocno obciążony citroen berlingo. 
Mężczyzna kierujący zatrzymanym do 
kontroli drogowej dostawczym autem 
początkowo tłumaczył, że nie wie co 
przewozi, twierdząc ostatecznie, iż ładu-
nek obciążający jego samochód stanowią 
worki z brykietem. Po otworzeniu drzwi 
do przestrzeni bagażowej dostawczego 
citroena, mundurowi zobaczyli upchane 
po dach worki, w których znajdował 
się pokrojony tytoń. Jak się okazało po 
dokładnym sprawdzeniu, ładunkiem 
berlingo było łącznie pół tony lewego 
tytoniu spakowanego w 25 workach. 
Za dokonane przestępstwo skarbowe 
mężczyźnie może grozić teraz nawet 3 
lata więzienia.

Zatrzymana z 700 
działkami amfetaminy

Kryminalni z będzińskiej komen-
dy zatrzymali 38-letnią miesz-
kankę miasta, która we wła-

snym mieszkaniu sprzedawała środki 
psychotropowe. Policjanci zwalczający 
na co dzień przestępczość narkotyko-
wą odnaleźli w łazience jej mieszkania 
marihuanę oraz amfetaminę z której 
można przygotować ponad 700 diler-
skich porcji.

Funkcjonariuszom pracującym 
nad sprawą udało się nie tylko ustalić 
miejsce rozprowadzania narkoty-
ków, ale również zdobyć informacje 
dotyczące klientów 38-letniej dilerki. 
Kobieta usłyszała już zarzut posiadania 
narkotyków oraz udzielania ich innym 
osobom, za który grozi jej nawet 10 
letni pobyt w więzieniu. Decyzją pro-
kuratora będzinianka została objęta 
policyjnym dozorem.

Zginął w pożarze

Policjanci z lublinieckiej komen-
dy wyjaśniają okoliczności po-
żaru budynku. Do zdarzenia 

doszło na ulicy Stawowej w Cieszo-
wej. W pożarze śmierć poniósł 68-let-
ni mężczyzna.

O pożarze służby ratunkowe po-
wiadomiła jedna z mieszkanek, która 
zauważyła ogień na poddaszu domu. Jak 
wstępnie ustalili policjanci, w chwili wy-
buchu pożaru, w budynku przebywały 
trzy osoby. W trakcie prowadzonej akcji 
gaśniczej, strażacy odnaleźli nieprzy-
tomnego 68-letniego mężczyznę. Po-
mimo natychmiastowej reanimacji, jego 
życia nie udało się uratować. Dokładne 
okoliczności zdarzenia oraz przyczyny 
powstania pożaru, wyjaśniają teraz po-
licjanci wspólnie z biegłym z zakresu 
pożarnictwa.

Ugodziła męża nożem

Chorzowscy policjanci zatrzymali 
56- letnią kobietę, która w cza-
sie awantury domowej ugodzi-

ła nożem swojego męża. Mężczyzna 
z raną kłutą brzucha tra�ł do szpitala.

Do zdarzenia doszło w jednym z 
mieszkań na ul. Ks. Opolskiego. 67-latek 
wstanie ciężkim został przewieziony 
do szpitala, a jego 56- letnia współmał-
żonka do policyjnego aresztu. Teraz 
usłyszy zarzut spowodowania ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu. O jej dalszym 
losie zadecyduje teraz prokurator i sąd. 
Sprawczyni grozi do kara 10 lat pozba-
wienia wolności. 

Zatrzymani handlarze 
narkotyków

Kryminalni z Bytomia zatrzy-
mali handlarzy narkotyków 
i przejęli prawie 3400 dzia-

łek dilerskich marihuany. Śledczy 
przedstawili im zarzut wprowadza-
nia w obieg znacznych ilości środków 
odurzających. Wśród podejrzanych jest 
dwóch mieszkańców Tomaszowa Ma-
zowieckiego oraz jeden bytomianin.

Kryminalni zajmujący się zwalcza-
niem przestępczości narkotykowej niele-
galny towar znaleźli w mieszkaniu przy 

ul. Siemianowickiej. Zatrzymano wtedy 
21-latka. Prowadząc dalsze czynności 
dotarli również do dwóch mieszkańców 
Tomaszowa Mazowieckiego w wieku 23 
i 30 lat oraz 28-letniego bytomianina. 
Przy nich znaleziono prawie 340 gra-
mów marihuany. Z zabezpieczonych 
narkotyków można przygotować działki 
dilerskie o czarnorynkowej wartości 
około 13.500 zł. Teraz mężczyźni odpo-
wiedzą przed bytomskim prokuratorem. 
Śledczy wnioskują o areszt dla handlarzy 
narkotyków. Za to przestępstwo grozi im 
teraz do 10 lat pozbawienia wolności.

Chciał się podpalić, 
uratowali go policjanci

Policjanci z Wodzisławia udarem-
nili próbę samobójczą 30-latka. 
Mężczyzna chciał odebrać sobie 

życie na stacji paliw, oblewając się ben-
zyną i podpalając. Pomimo, że zagro-
ził policjantom detonacją stacji, jeśli 
się do niego zbliżą, mundurowi zacho-
wali zimną krew i w porę obezwładni-
li desperata.

Dziwnie zachowującego się męż-
czyznę stojącego przy dystrybutorze 
zauważyli policjanci przejeżdżając przez 
stację paliw przy ulicy Witosa. Chwi-
lę później 30-latek zaczął się oblewać 
benzyną i krzyczeć do policjantów, aby 
się nie zbliżali, gdyż wtedy wszystko 
podpali. W ręku trzymał zapałki. Mun-
durowi powiadomili o zdarzeniu o�cera 
dyżurnego, który skierował na miejsce 
służby ratownicze. Desperat był bardzo 
pobudzony i zdeterminowany. Groził 
policjantom, że jak podejdą bliżej, to 

wszyscy zginą. Mimo realnego zagrożenia 
funkcjonariusze wykorzystali moment w 
którym mężczyzna był obrócony do nich 
plecami i obezwładnili go, odciągając od 
dystrybutora i wytrącając z ręki zapałki. 
30-latkiem zajęli się już lekarze. Okazało 
się że był pijany. Śledczy ustalają, dlaczego 
chciał się targnąć na swoje życie.

Znęcała się 
nad dzieckiem

Policjanci z Bytomia zatrzymali 
22-letnią kobietę, która znęcała 
się nad swoim 9-miesięcznym 

synkiem. O przestępstwie funkcjo-
nariuszy poinformowały pracowni-
ce bytomskiego ośrodka pomocy spo-
łecznej. Prokurator przedstawił matce 
zarzut znęcania się ze szczególnym 
okrucieństwem. Teraz 22-latce grozi 
do 10 lat więzienia.

Pracownice bytomskiego ośrodka 
pomocy rodzinie odwiedziły w domu 
swoją 22-letnią podopieczną. Kobieta 
wychowuje swojego 9-cio miesięcznego 
synka. W trakcie tego spotkania kobiety 
zauważyły liczne siniaki na ciele dziec-
ka. Natychmiast powiadomiły policję 
oraz pogotowie. Dziecko przewieziono 
do chorzowskiego szpitala. Tam stwier-
dzono, że ma zrośnięty prawy obojczyk 
- prawdopodobnie uraz po złamaniu. 
Ponadto chłopczyk miał liczne siniaki 
na całym ciele oraz punktowe ślady po 
oparzeniach. Policjanci przedstawili 
zatrzymanej zarzut znęcania się nad 
dzieckiem ze szczególnym okrucień-
stwem. Bytomianka przyznała się do 
tego przestępstwa i złożyła wyjaśnienia. 

Śledczy z komendy wnioskowali do 
prokuratora o areszt dla matki dziec-
ka. O losie dziecka zdecyduje teraz sąd 
rodzinny.

Rozbili szajkę  
handlarzy narkotyków

Oficerowie Centralnego Biu-
ra Śledczego, wspólnie z poli-
cjantami z sosnowieckiej ko-

mendy, zlikwidowali zorganizowaną 
grupę przestępczą zajmującą się han-
dlem narkotykami i innymi poważ-
nymi przestępstwami. Jej członkowie 
podejrzani są m. in. o wprowadzenie 
do obrotu około 200 kilogramów róż-
nego rodzaju narkotyków. Sprawa ma 
charakter rozwojowy...

Funkcjonariusze działający w grupie 
dochodzeniowo-śledczej od 2011 roku 
do 2013 roku rozpracowali założoną i 
kierowaną przez Piotra Ś. szajkę zajmującą 
się wprowadzaniem do obrotu znacznych 
ilości środków odurzających i substancji 
psychotropowych, kradzieżami, włama-
niami oraz przestępstwami przeciwko 
zdrowiu i życiu. W prowadzonym śledz-
twie Piotrowi Ś. przedstawiono zarzut za-
łożenia i kierowania zorganizowana grupą 
przestępczą. Jedenaście osób usłyszało 
natomiast zarzut uczestnictwa w tej gru-
pie. Jej członkowie dopuścili się kilkuset 
przestępstw o charakterze kryminalnym 
w Sosnowcu, Mysłowicach i Dąbrowie 
Górniczej. Planowane są kolejne zatrzy-
mania członków grupy przestępczej Piotra 
Ś. i innych podejrzanych, zajmujących się 
handlem narkotykami oraz popełnianiem 
przestępstw kryminalnych w Sosnowcu i 
okolicznych miastach.

Zlikwidowana planta-
cja konopi indyjskich

Policjanci z Bytomia zwalczają-
cy przestępczość narkotykową 
zlikwidowali plantację marihu-

any. Funkcjonariusze zabezpieczyli 30 
krzaków konopi indyjskich. Zatrzyma-
no 3 osoby. Grozi im do 3 lat pozbawie-
nia wolności.

Plantacja znajdowała się w jednej z 
kamienic przy ulicy Moniuszki. Zatrzy-
mano dwóch mężczyzn w wieku 27 i 30 
lat oraz 22-letnią kobietę. Wszyscy tra�li 
do policyjnego aresztu. Usłyszeli oni już 
zarzuty. O ich dalszym losie zdecyduje 
prokurator i sąd.

Zatrzymany kierowca 
z 4 promilami

Policjanci z będzińskiej drogów-
ki zatrzymali 37-latka jadące-
go na „podwójnym gazie”. Męż-

czyzna stracił już prawo jazdy, a o jego 
dalszym losie zdecyduje teraz proku-
rator i sąd.

Na ulicy 27 stycznia w Będzinie, 
policjanci z wydziału ruchu drogowego 
zatrzymali do kontroli kierowcę forda 
mondeo. Badanie stanu trzeźwości 
wykazało w jego organizmie ponad 4 
prom. alkoholu. 37-leni mieszkaniec 
Teraz grozi mu do 2 lat więzienia.

Zakończyło się śledztwo 
prowadzone przeciwko 
grupie bytomskich 
pseudokibiców, którzy 
8 czerwca ubiegłego 
roku zakłócili przebieg 
meczu piłki nożnej. Po 
zakończeniu spotkania 
wtargnęli oni na płytę 
boiska. Teraz o losach 
oskarżonych zadecyduje 
Sąd Rejonowy w Bytomiu.

Kryminalni zwalczający prze-
stępczość pseudokibiców z Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji w 

Katowicach zakończyli kilkumiesięczne 
śledztwo, dotyczące zakłócenia porządku 
podczas spotkania piłkarskiego drużyn 
Polonia Bytom – Zawisza Bydgoszcz z 
3 czerwca ub. r. Zarzuty przedstawiono 
8 pseudokibicom Polonii, którzy pod 
koniec meczu zamykającego rozgrywki, 

wtargnęli na murawę boiska. Mimo, iż 
bytomska drużyna poniosła porażkę, 
przegrywając 0 – 4 z piłkarzami Byd-
goszczy, biegający po płycie boiska 
pseudokibice wyrażali radość i przez 
dłuższy czas nie chcieli zejść dobrowolnie 
z murawy. Dopiero po chwili wbiegli w 
tłum i opuścili stadion.

Postępowanie prowadzone przez 
kryminalnych wymagało dokładnego 

zapoznania się z zapisem monitoringu, 
który pozwolił na ustalenie tożsamości 
sprawców nietypowego zachowania. Jak 
się okazało, byli to w większości miesz-
kańcy Bytomia, w wieku od 17 do 34 lat. 
Każdy z nich usłyszał już zarzuty. Teraz 
grozi im kara nawet do 3 lat pozbawie-
nia wolności. Pracownicy Prokuratury 
Rejonowej w Bytomiu skierowali w tej 
sprawie do sądu akt oskarżenia.

Odpowiedzą przed sądem



www.kurierpolski24.pl 11Ogłoszenia

Redaktor naczelny: Józef Swoboda
jswoboda@kurierpolski24.pl

Biuro reklamy: tel. 32 494 33 57
reklama@kurierpolski24.pl

Promocja: Agata Karasewicz
tel. 600 876 409
akarasewicz@kurierpolski24.pl

Wydawca: MEDIA GOLD POLSKA

Druk: Polskapresse Sp. z o.o., 
Oddział Poligrafi a, Drukarnia w Sosnowcu

ISSN 2299-7393
www.kurierpolski24.pl

Adres redakcji
KURIER POLSKI co tydzień

ul. Budowlana 5g 
40-301 Katowice

zarzad@mediagold24.pl 
tel. 32 494 33 57 Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie odpowiada

Zdięcie na okładce:  Dominik Gajda

PUNKTY DYSTRYBUCJI: 
KATOWICE: biurowiec Altus, biurowiec Biuro Centrum (tzw. kato-

wickie WTC), siedziba KZK GOP, Uniwersytet Śląski, Wojewódzki Ze-
spół Przychodni Wielospecjalistycznych, Hotel Olimp, Centralny Szpital 
Kliniczny, KWK Wieczorek, KWK Wujek; DĄBROWA GÓRNICZA: CH 
Real; CHORZÓW:  CH AKS; Urząd Skarbowy; ZUS; ZABRZE: CH M1; 
ISTEBNA: ośrodek wczasowy Zagroń; KORBIELÓW: ośrodek Jontek 
– Pilsko; WOLBROM; MYSŁOWICE: CH Real; KWK Wesoła.

www.kurierpolski24.plGazeta online:

lacji  tel. 513-367-700NIERUCHOMOŚCI
 3 pokoje Sosnowiec 62 m2, 144 tys! Tel. 

501-697-823
 Wynajmę mieszkanie 30m2 w Kato-

wicach os. Paderewskiego. Tel. 
512-558-387

 Ogródek działkowy na ROD Działko-
wiec Śląski – Bytom. Tel. 880 821 427 

 Kamienicę sprzedam w Chorzowie. 
O powierzchni 300m2 14 pokoi. Tel. 797 
187 799 

 Sprzedam M-2 40 m kw PO KAPITAL-
NYM REMONCIE, Stary Sosnowiec. Tel. 
791 343 982

 GARAŻ do wynajęcia ul. Opolska Cho-
rzów (prąd, kanał) tel. 790-551-795

lacji  tel. 513-367-700MOTORYZACJA

 Opel Vectra C GTS Elegance 1.9 
150KM, rok 2004, tel. 794 374 697

 Renault Grand Scenic klimatronik, 7 
miejsc, rok 2005, tel. 607 180 204

 Seat Ibiza GTI 2.0 8v 115KM + GAZ 
na gwarancji, tel. 502 915 777

 Seat Leon 1,9 TDI 110km . Polecam tel. 
798 044 346

 Opel Vectra A 1.6 8V, technicznie su-
per, opłacony. Tel. 519-895-525

P R A C A

 Zatrudnimy pomoc kucharza/kucha-
rza/pizzera Chorzów. Tel. 608 086 350

 Praca z perspektywami dla Handlow-
ców z doświadczeniem powyżej 10 lat. Tel. 
784 416 169

 Poszukuje kuriera z kategorią C 
z okolic Katowic,Chorzowa. Tel. 518 
232 192 

 Poszukuję sprzedawczynię z doświad-
czeniem w sklepie odzieżowym w godzi-
nach od 15 do 20. Tel. 697 540 444 

 Firma z Katowic poszukuje pracowni-
ków na stanowisko : Telemarketer. Tel. 787 
604 304 

U S Ł U G I

 Manicure, pedicure z dojazdem (Cho-
rzów i okolice). Tel. 32 241 47 46.

 Fryzjer – wizyty domowe (śluby, wese-
la, inne okazje). Tel. 32 241 47 46

 Usługi fryzjerskie w domu klientki. Tel 
32 241 47 46

 Tipsy Katowice Chorzów Ruda Śląska 
z dojazdem tanio. Tel.507 782 636

 Mobilna myjnia parowa, pranie dywa-
nów gorącą pianą, AdamPara.pl. 513 273 966

 Przyjme szycie � ran,poszerzanie ubran 
itp. Tel. 508 477 080

 Usługi remontowo-budowlane, wod
-k a n- c o -ga z ,  Ad a m S ow a te l . 
509-657-107

 lacji  tel. 513-367-700R Ó Ż N E

 Antena DVBT ze wzmacniaczem. Tel. 
502 980 727

 Talerz dekoracyjny mundial 1978 Ar-
gentyna. Tel. 519 149 443

 Oddam świnki morskie w dobre ręce 
(samiec, samica) tel. 784-841-969.
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Przeprowadzki
Kompleksowe

TRANSPORT  
LOKALNY

 KRAJOWY 
MIĘDZYNARODOWY

tel. 531 944 531

Kulturalna zima w Istebnej
Styczeń

do 28.02. - Wystawa Rzeźby Bolesława Michałka, GOK – BP Istebna, s. 3

Luty
02.02. - Zawody Furmanów, Amfi teatr „Pod Skocznią” w Istebnej

14.02. – koncert Zespołu Enej - hala widowiskowa Gimnazjum im. JPII w Istebnej
23.02 - 39. Międzynarodowy Bieg o Istebniański Bruclik, Istebna Kubalonka

23.02. - „Narty nie na Żarty” z Radiem Katowice Stacja Narciarska „Złoty Groń” Istebna
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POZIOMO: 1 - zimowe legowisko niedźwiedzia, 5 - najbliższa gwiazda, 8 - berlinka, szkuta, 9 - ryba mor-
ska z rodz. prażmowatych, 11 - roślina oleista, 12 - zakładana psu na szyję, 15 - odm. dwutlenku tytanu, 
17 - arbuz, 20 - śmietanka towarzyska, 21 - imię męskie, 24 - futro ze skór baranich, 25 - japońska sza-
bla, 28 - pasek materiału przyszyty do ubrania, 29 - pozbawienie wolności, 32 - ozdobne pętelki na brze-
gu serwetki, 33 - żeton, 36 - futerał do pistoletu, 39 - ptak z rodz. nektarników, 42 - jucha, krew grubej 
zwierzyny, 43 - agent, akwizytor, kon� dent, 45, długa bluza, 46 - zasłona, 47 - renoma. . 

PIONOWO: 1 –czary, 2 - waleń, 3 - zat. Morza Czerwonego, 4 - gat. zboża, 5 - żona Abrahama, 6 - osąd, 7 
- sztywna czapka wojskowa, 10 - ruczaj, 13 - zdrowe warzywo, 14 - sprzęt zboża, 16 - dopływ rzeki Warty, 
17 - ozena. nieżyt nosa, 18 - mit. słow. weles, bóstwo czczone na Rusi, 19 - faworyt, 21 - postój w podróży, 
22 - zespół ośmiu muzyków, 23 - łzawnik, 26 - kalebasa, 27 - liście pietruszki, 30 - góry w Egipcie wzdłuż 
Morza Czerwonego, 31 - Staroperska miara długości, 34 - metal szlachetny, 35 - persona, 37 - mit. gr. król 
Salaminy, 38 - dychawica, 40 - gryzoń z Ameryki Pd. 41 - szczyt w Tatrach, 44 - litera alfabetu greckiego. 

SPONSOR
KRZYŻÓWKI

 Katowice  23.01.2012

DONATAN i CLEO
Klub Pomarańcza. Donatan, właści-

wie Witold Czamara – polski producent 
muzyczny i inżynier dźwięku. Produkcją 
muzyki zajmuje się od 2002 roku, zadebiu-
tował na płycie Brudne południe wydanej 
w 2007 roku. Kolejnymi produkcjami były 
płyty 2cztery7, Gurala oraz Mesa. W latach 
późniejszych współpracował m.in. z takimi 
wykonawcami jak: PIH, Pyskaty, Chada, 
WdoWa, Pezet, Małolat, Sheller, Massey, 
Waldemar Kasta czy Onar. Jego muzyka 
komponowana jest w charakterystycznym 
stylu opartym na partiach całościowo gra-
nych lub rzadko przeplatanych z samplami. 
W 2012 roku został sklasy� kowany na 10. 
miejscu w rankingu 20 najlepszych pol-
skich producentów hip-hopowych według 
czasopisma Machina. Start – godz. 21.00. 
Bilety: ulgowy -10 zł; normalny- 15zł 

 Katowice  24.01.2014

Piersi
Mega Club. Piersi - kapela rockowa 

powstała w 1984 roku w Jarocinie. Zespół 
założyli: Rafał Jezierski, Zbyszek Moź-
dzierski oraz Paweł Kukiz. Twórczość 
Piersi charakteryzują prześmiewcze teksty, 
które zawsze dotykają ważnych i aktual-
nych kwestii społecznych, kulturalnych 
i politycznych w Polsce.W styczniu 2013 

roku Paweł Kukiz zrezygnował ze współ-
pracy z zespołem Piersi. Muzycy postano-
wili kontynuować swoją działalność nadal. 
Start – godz. 20.00. Bilety: 40 zł.

 Gliwice  24 – 25.01.2014 r.

Międzynarodowe 
warsztaty wokalne

Studium Muzyki Kościelnej. W 
tym roku zajęcia poprowadzą wybitni 
nauczyciele z Austrii (Agata Piśko) i 
USA (Dean Kaelin). W programie m.in. 
indywidualne lekcje śpiewu, zajęcia 
improwizacji wokalnej oraz wykłady. 
Zapisy już trwają!

 Zabrze  24.02.2014

Dawid Podsiadło
CK Wiatrak. Jeden z najciekawszych 

i najbardziej oczekiwanych debiutów w 
Polsce. Głos, który od pierwszych dźwię-
ków intryguje i nie daje o sobie zapomnieć. 
Jego debiutancka płyta pt. „Comfort and 
Happiness” ukazała się na rynku 28 maja 
i już 3 dni po premierze wyprzedano w 
sklepach pierwszy jej nakład. W niezwykle 
krótkim czasie album osiągnął status pla-
tynowej płyty i zadebiutował na pierwszym 
miejscu ogólnopolskiej listy sprzedaży 
OLiS (O� cjalna Lista Sprzedaży ZPAV)!  
Start – godz. 20.00. Bilety: 40 zł.

 Chorzów  25.01.2014 

Kabaret Młodych 
Panów

Chorzowskie Centrum Kultury. 
Najnowszy program przygotowany spe-
cjalnie dla goroli, półgoroli, basztardów 
i krojcoków. Hanysów też zapraszamy, 
utrwalicie sobie."Ślązisz is easy" to naj-
nowsze skecze po śląsku i nie tylko. Po 
spotkaniu z kabaretem Wasze serca 
będą czarne jak węgiel kamienny, w 
żyłach popłynie wodzionka, a z nosa 
każdemu puści się moczka. Poznacie 
wyższą kulturę, wyższe obyczaje, 
wszystko wyższe bo z Górnego Śląska. 
Będziecie umieć heklować, rychtować, 
szporować, hajcować, onaczyć, dżistać i 
przetwiyrać się.Jeżeli nie potra� sz choć 
jednej z tych czynności, koniecznie mu-
sisz u nas być. Toż paczcie tam jako! 
Start – godz. 18.00 i 20:30 Bilety: 50 zł.

 Rybnik 25.01.2014

Andrzej Piaseczny - 
Zimowe piosenki

Teatr Ziemi Rybnickiej - Rybnic-
kie Centrum Kultury. To magia Świąt 
uchwycona w pięknych, chwytliwych 
melodiach napisanych przez najlepsze-
go polskiego kompozytora - Seweryna 

Krajewskiego. To intymna atmosfera 
ciepłych, po ludzku prostych, ale 
mądrych życiowym doświadczeniem 
tekstów Andrzeja Piasecznego To za-
pierająca dech w piersi, choć wysma-
kowana produkcja – delikatne, pełne 
brzmienia instrumentów akustycz-
nych, sekcja smyczkowa, dęciaki… 
Cóż, tak wyjątkowy czas jak Święta 
wymaga wyjątkowej oprawy. Nowością 
jest zaproszenie do współpracy trze-
ciej silnej osobowości, czyli Mateusza 
Pospieszalskiego, muzyka Voo Voo, 
znakomitego kompozytora, mulitiin-
strumentalisty i aranżera. Start – godz. 
19.00. Bilety: 120 zł.

 Bielsko-Biała  25.01.2014

Sylwia Grzeszczak 
z zespołem

Hala pod Dębcem. Wyją tkowy 
koncert podczas któ rego wokalistka 
zaprezentuje kompozycje z najnowszego 
krą ż ka, zatytułowanego „Komponują c 
siebie”, a takż e starsze, ulubione przez 
publicznoś ć  utwory. Artystka zapew-
nia, że przygotowała niespodzianki 
o których fani dowiedzą się podczas 
koncertów jedną z nich będzie wyko-
nanie coveru Whitney Houston „I Will 
Always Love You”. Start – godz. 19.00. 
Bilety: 30 zł.

 Wodzisław Śl. 25.01.2014

Kabaret Smile
Wodzisławskie Centrum Kultury. 

Misja kabaretu jest mocno związana z 
jego nazwą – śmieszyć. Trzech artystów 
bacznie obserwujących otaczającą nas 
rzeczywistość przenosi na scenę postacie 
i sytuacja, jakie są nam wszystkim bliskie 
z życia codziennego. W programie zo-
baczymy słynnego Stanisława kierowcę 
TIRa, realizację programu typu „talent 
show” od tzw. kuchni, ciężką pracę 
nauczyciela czy też niemniej ciekawą 
sytuację w jakiej znalazł się absolwent. 
Start – godz. 18.30. Bilety: 50 zł.

 Gliwice  26.01.2014

Kabaret 
Pod Wyrwigroszem

Centrum Kultury Studenckiej Mro-
wisko. W programie "Kurde Pologne" 
znajdą Państwo najnowsze skecze, mono-
logi i piosenki. Zobaczyć i usłyszeć tam 
można m.in. bijące rekordy popularności 
w You Tube piosenki "Ona nie tańczy dla 
mnie" i Oddział specjalny". Błyskawiczne 
tempo programu, szereg inteligentnych 
skojarzeń i mnóstwo dowcipnych ak-
tualności stanowią o jego powodzeniu 
na estradach całego kraju. Start – godz. 
19.00. Bilety: 50 zł.

Rozwiązania konkursów prosimy przesyłać na osobnych kartkach pocztowych do 31.01.2014 roku, na adres redakcji – Kurier Polski co tydzień, ul. Budowlana 5g , 40-301 Katowice.
Wśród kartek z prawidłowymi odpowiedziami wylosujemy atrakcyjne nagrody. Rozwiązania i listę laureatów opublikujemy w numerze Kuriera Polskiego.
Poprawne hasło krzyżówki z nr 59 to „BRODA NIE CZYNI MISTRZA”. Wśród wielu przysłanych kartek wylosowaliśmy zwycięzcę. Jest nim Magdalena Langner.
Poprawne rozwiązanie rebusu z nr 59 to „PIEROGI”. Zwycięzcami zostali Aleksandra Pisarek i Rafał Makula.
Po odbiór nagród zapraszamy do redakcji: Katowice, ul. Budowlana 5g , od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00
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