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W skrócie z 
Idzie ku końcowi

Nigdy więcej powodzi na Śląsku? 
Zbiornik przeciwpowodziowy Raci-
bórz Dolny na finiszu. O potrzebie jego 
powstania mówiono już sto lat temu. 
Budowę rozpoczęto jednak dopiero 
pod koniec ubiegłego wieku. Po kilku-
nastu latach powoli dobiegają końca 
prace przy zbiorniku retencyjnym Ra-
cibórz Dolny oraz akcja przesiedlania 
mieszkańców okolicznych wsi. 30 do-
mów w nowo powstałej miejscowości 
jest już w stanie surowym. Zbiornik 
ma chronić przed wielką wodą miasta 
położone w dorzeczu Odry. 

Kaj My som?

Ślązacy z pasją czyli serial Kaj My 
som. Ruszył casting do nowego 
śląskiego serialu "Kaj My som" - 
odpowiedzi na to pytanie szukają 
autorzy 6-odcinkowego cyklu filmów 
dokumentalnych, który powstać ma 
w Katowicach. Autorzy poszukują 
Ślązaków z pasją, którzy zostaną bo-
haterami filmów.  Gotowe produkcje 
mają być pokazywane na przeglądach 
i konkursach filmów dokumentalnych, 
być może też w telewizji. 

Szóstka w Szczerbicach

To najwyższa wygrana na Śląsku! 
Ktoś zgarnął prawie 25 milionów zł! 
Szczerbice w powiecie rybnickim to 
wieś, o której usłyszała cała Polska. 
To właśnie tutaj szczęście uśmiech-
nęło się do osoby, która w losowaniu 
Lotto wygrała prawie 25 milionów zł. 
To najwyższa wygrana w wojewódz-
twie śląskim, a także ósma w historii 
Lotto. Szczęśliwy zwycięzca odwie-
dził punkt Lotto przy ul. Rybnickiej 
w Szczerbicach. Kupił dziesięć zakła-
dów na chybił trafił za 30 zł. Liczby 
warte dokładnie 24 510 722 zł, które 
padły w losowaniu 18 lutego to:13, 
15, 22, 35, 41, 46. Przypominamy, 
że najwyższa wygrana w historii Lot-
to padła 9 lutego 2012 roku w Gdyni 
i wyniosła prawie 34 miliony zł.

W Zabrzu będą wybuchy

Komenda Miejska Policji w Zabrzu 
informuje o rozpoczęciu prac wybu-
rzeniowych szkieletu budynków Aka-
demickiego Centrum Medycznego 
przy ulicy Mielżyńskiego. Firma wyko-
nująca te czynności będzie wysadzać 
budynek w powietrze przy użyciu 
materiałów wybuchowych. Zanim 
zabrzanie usłyszą głośne eksplozje - 
najpierw usłyszą wycie syren alarmo-
wych. Za każdym razem będzie ono 
ostrzegało przed wybuchem. roboty 
będą trwały przez najbliższych kilka 
miesięcy

Kierowca BMW sieje postrach

Kierowca czarnego BMW serii 3 sieje 
postrach na prowadzącym z Gliwic do 
Mikołowa odcinku DK 44. To, co wy-
rabia kierowca czarnego BMW na Dk 
44 uwieczniają na wideo i wrzucają do 
sieci kierowcy, którzy mieli "wątpliwą" 
przyjemność spotkać nie liczącego 
się z przepisami kierowcę na DK 44. 
Kierowca czarnego BMW serii 3 łamie 
na filmach zamieszczonych w sieci 
wszelkiej maści przepisy drogowe. 
Wyprzedzanie na trzeciego, zajeżdża-
nie drogi, wyprzedzanie na podwójnej 
ciągłej a także przejeżdżanie na czer-
wonym świetle. Filmy to zapisy z ka-
mer pokładowych kierowców, którzy 
spotkali na drodze - głównie na DK 44 
a także na DK 81 - mocno lekkomyśl-
nego kierowcę BMW. 

Nie żyje burmistrz Zdzieszowic Dieter 
Przewdzing. Jego ciało znaleziono  w 
nocy w jego domu w Krępnej pod Zdzie-
szowicami. Nieoficjalnie mówi się że 

mężczyzna miał rany szyi. O�cjalnie prokuratura 
potwierdza że było to brutalne morderstwo.

Jego gabinet jest pusty, pustkę po jego stracie 
odczuwają też mieszkańcy Zdzieszowic. -Był czło-
wiekiem, który dostrzegał problemy, widział ludzi, 
lubił ludzi, mimo swego wieku ciągle pełen zapału, 
młodzieńczej werwy - mówi o zamordowanym we 
wtorek burmistrzu Zdzieszowic, Dieterze Prze-
wdzingu Józef Bukowiński, przewodniczący Rady 
Powiatu Krapkowickiego. Dieter Przewdzing w 
poniedziałek miał obchodzić swoje 70 urodziny. Był 
jednym z najdłużej urzędujących samorządowców 
na Opolszczyźnie. Burmistrz Zdzieszowic został 
brutalnie zamordowany.

Zwłoki Dietmara Przewdzinga znaleziono w 
nocy w domu w Krępnej pod Zdzieszowicami, 

nieo�cjalnie wiadomo, że miał poderżnięte gar-
dło. - Prokuratorzy, którzy zajmują się sprawą dla 
dobra śledztwa nie chcą udzielać żadnych informacji 
w szczególności nie chcą mówić co stwierdzono po 
pierwszych czynnościach na miejscu zdarzenia czyli z 
czym mieliśmy do czynienia - mówi Lidia Sieradzka, 
Prokuratura Okręgowa w Opolu. Prokuratura nie 
ujawnia ani kto zawiadomił policję ani nawet czy są 
świadkowie tego zabójstwa. -Decyzją prokuratora 
ciało tego 70- latka zostało zabezpieczone do badań, 
to biegły wypowie się na temat przyczyn zgonu - 
mówi Hubert Adamek, Komenda Wojewódzka 

Policji w Opolu. Policjanci cały czas pracują nad 
wyjaśnieniem tej sprawy i nad zabezpieczeniem jak 
największej ilości dowodów.

Sekcja zwłok już potwierdziła wcześniejsze 
przypuszczenia śledczych. To był brutalny mord. 
Z prośbą o specjalny nadzór nad śledztwem w tej 
sprawie do najwyższych władz państwowych zwró-
cili się przedstawiciele mniejszości niemieckiej. 
Dieter Przewdzing był bowiem członkiem Związku 
Niemieckich Stowarzyszeń. - Myślał i mówił o po-
głębieniu i decentralizacji, znacznym pogłębieniu 
samorządności i powiązanie tego faktu z tragiczną 
jednak śmiercią bez sugerowania czegokolwiek jednak 
wywołało re�eksję, że powinno się to śledztwo poddać 
specjalnej kontroli, specjalnej opiece - uważa prezes 
Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kul-
turalnych w Polsce - Bernard Gajda.

Sam określał siebie Ślązakiem i Niemcem jedno-
cześnie, burmistrzem chciał być dla wszystkich bez 
względu na pochodzenie. Gospodarcza autonomia, 
jego zdaniem była szansą dla wszystkich miesz-
kańców Śląska, a zwolenników tej idei poszukiwał 
również w innych regionach Europy i świata. -Był 
zdeterminowany na to, żeby tutaj powstawały nowe 
miejsca pracy, co podkreślał na każdym kroku. Żeby 
po prostu ludzie którzy tutaj pracują nie musieli 
wyjeżdżać, żeby po pracy przebywali ze swoimi rodzi-
nami - mówi Konrad Bassek, Tygodnik Krapkowicki. 
Policja wciąż nie wie kto stoi za brutalnym mordem 
burmistrza Zdzieszowic. Mieszkańcy Zdzieszowic 
są zszokowani. - To wspaniały gospodarz - mówią o 
człowieku, który przez ostatnich 25 lat bezdysku-
syjnie wygrywał tu wybory. 

Natalia Rasiewicz i Krzysztof  Trzosek

Nietypowy apel o pomoc. Po-
trzebne są części zamienne 
do Anielskiego Busa Domu 

Aniołów Stróżów. Zazwyczaj apele 
wiążą się prośbą darowizn finan-
sowych. Ale nie tym razem. Dom 
Aniołów Stróżów w Katowicach-Za-
łężu poszukuje części do swojego 
samochodu. Pomóc może każdy. 

Anielski Bus Domu Aniołów Stró-
żów stanął w Silesia City Center. Samo-
chód, którym dzieciaki, podopieczni 
wyjątkowej fundacji wyjeżdżają na 
różnego rodzaju wycieczki i rekreację, 
potrzebuje części! Chociaż poczciwy 
i kultowy już dla wielu Anielski Bus 
czyli VW Transporter ma już ćwierć 
wieku i setki tysięcy przejechanych 
kilometrów za sobą, od kilku lat 
nieustannie służy Domowi Aniołów 
Stróżów w Katowicach-Załężu. Teraz 
jednak pojawiły się problemy - sa-
mochód zaczął się rozpadać, a części 
brak, bo w większości od lat nie są 
już produkowane. W ich zbiórce ma 
pomóc akcja Aniołów w Silesia City 
Center. -To nie jest zwykły samochód, 
dla młodzieży jest formą terapii, uczy 
odpowiedzialności za rzeczy i wzmac-
nia poczucie wartości, zwłaszcza 
chłopaków, którzy go samodzielnie 
wyremontowali. VW służy także naj-
młodszym podopiecznym, m.in. wożąc 
dzieci na kolonie, zaopatrując ośrodki. 
Bez niego wiele projektów Aniołów nie 

ma racji bytu - apeluje Monika Bajka 
z Domu Aniołów Stróżów.

Samochód do Domu Aniołów 
Stróżów tra�ł w 2012 roku będąc w 
kompletnej ruinie. Podopieczni sami 
go wyremontowali, a następnie poje-
chali w pierwszą podróż szklakiem 
stadionów EURO 2012. Teraz jednak 
Anielski Bus, jak nazywają swój sa-
mochód podopieczni Domu Aniołów 
Stróży, znów się zaczął rozpadać, a 
na jego naprawę, a zwłaszcza części 
brak środków. - To nie jest zwykły 
dostawczak, ten samochód stał się 
częścią Domu Aniołów Stróżów, jego 

społeczności. Dzięki niemu uczymy 
podopiecznych Domu współpracy, 
działania w zespole, dajemy im 
możliwość przeżycia przygody, jak 
ta z samodzielną naprawa samocho-
du, a następnie wyprawą na EURO 
2012 - mówi Monika Bajka, prezes 
Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i 
Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów” 
w Katowicach-Załężu.

W postawieniu samochodu na 
nogi ma pomóc akcja w Silesia City 
Center. Na Placu Cynamonowym 
stanęła właśnie wystawa, pokazująca 
jak powstawał samochód - od wraku 

po Anielski Bus. Co więcej na pasażu 
centrum handlowego można zobaczyć 
także samego Anielskiego Busa.

W naprawie samochodu może 
pomóc każdy, kto przekaże darowiznę 
pieniężną na rzecz Domu Aniołów 
Stróżów. Poszukiwane są także kon-
kretne części m.in. przednie zawie-
szenie, pompa wodna, mechanizm 
zmiany biegów i silnik wysokoprężny 
o pojemności 1700 cm3. - Zebrane pie-
niądze zostaną przekazane w całości 
na zakup części do tego samochodu, a 
także na organizację kolejnych wypraw 
dla podopiecznych - zapowiada Monika 
Bajka.

W remoncie już obiecała pomóc 
firma Noma-2, która zajmie się ser-
wisowaniem samochodu, a także 
spełnieniem kolejnego z marzeń pod-
opiecznych Domu - wycieczki do Han-
noweru, do fabryki kultowych VW. - To 
pomysł naszych podopiecznych, którzy 
opiekują się samochodem. Chcemy 
zabrać naszego 25-latka na wyprawę 
w miejsce, skąd pochodzi, a przy okazji 
zobaczyć fabrykę - mówi Bajka.

Nr konta, na który można wpłacać 
darowizny na rzecz Anielskiego Busa: 
ING Bank Śląski S.A 36 1050 1214 1000 
0022 4957 0207 

Karolina Kanclerz, Wojciech Żegolewski

Potrzebne części zamienne

Nie żyje burmistrz Zdzieszowic
Prokuratura ma już pierwsze 
wyniki sekcji zwłok i potwierdza: 
śmierć burmistrza Zdzieszowic, 
Dietera Przewdzinga to brutalne 
morderstwo. Ciało burmistrza 
Zdzieszowic znaleziono 
we wtorek (18.02) późnym 
wieczorem. 



Nastolatek chciał zadbać o poli-
cyjnego Facebooka. Teraz stanie 
przed sądem. Pro�l policji z Tar-

nowskich Gór pojawił się na Facebooku, a 
na nim reklamy oraz treści wyśmiewające 
pracę policjantów. 

Co słychać u znajomych, gdzie wybrać 
się po pracy, jaka będzie pogoda i czy w 
ogóle warto dziś wychodzić z domu? Dla 
wielu facebook to coś więcej niż tylko por-
tal społecznościowy, to niemal centrum 
świata. Pewien nastolatek z Tarnowskich 
Gór postanowił zatem skromną stronę 
powiatowej policji, wypchnąć na szersze 
wody. Tak, by - jak stwierdził - nie marno-
wała swojego potencjału. Szkopuł w tym, 
że o swojej akcji promocyjnej zapomniał 
poinformować policjantów. -W momencie, 
kiedy uzyskaliśmy informację, że taki, pro�l 
został stworzony, zwracaliśmy się do facebo-
oka w związku z tym, że naruszone zostały 
tutaj przepisy karne - mówi efekt: asp. Rafał 
Openchowski, koordynator zespołu ds. 
nieletnich KPP Tarnowskie Góry.

Facebook do wniosku policji się 
przychylił i niewygodny dla policji pro�l 
zamknął. Miało być prospołecznie, może 
trochę zabawnie, a wszyło nad wyraz po-
ważnie. - Jego działanie było skierowane 
przede wszystkim na propagowanie nasze-
go wizerunku. Chłopak nie zdawał sobie 
w ogóle sprawy, że tego typu działalność 
może wobec niego wyciągnąć jakiekolwiek 
konsekwencje karne - informuje asp. Rafał 
Openchowski, koordynator zespołu ds. 

nieletnich KPP Tarnowskie Góry.
Czternastolatek bowiem, choć pro�l 

starał się prowadzić z należnym instytucji 
profesjonalizmem, zapomniał zadbać o 
to, by tylko on mógł nim zarządzać. I tak 
facebookowe konto zaczęło żyć własnym 
życiem. - Ponadto jednak były zawierane 
informacje takie jak reklamy innych �rm. 
Z czasem zaczęły się pojawiać informa-
cje dotyczące wyśmiewania pracy policji 
wskazujące, że na przykład policjanci lubią 
spożywać alkohol - przyznaje nadkom. Se-
bastian Korecki, KPP Tarnowskie Góry. 
Czy też, jak lubią spędzać wolny czas.

Policyjny fanpage w sieci z powo-
dzeniem działał przez kilka miesięcy, nie 
wzbudzając większych podejrzeń. Temu 
trudno jednak się dziwić, bo facebook - jak 
twierdzą specjaliści - pełen jest nonsen-
su. - Mamy fanpage "Odbudujmy tęcze w 

Pieseły", który gdzieś tam nawiązuje do 
wydarzeń zeszłorocznych w Warszawie, 
ale też nawiązujący do popularnego mema 
internetowego - stwierdza Kuba Nagórski, 
Kręci się! Agencja kreatywna. Te najwięk-
sze mają po kilkaset tysięcy fanów. Choć 
pro�lowi tarnogórskiej policji  do takiej 
liczby było daleko, to szybko zyskiwał 
na popularności. Jak się okazuje, takich 
niechcianych pro�li w sieci jest znacznie 
więcej. - Już w tej chwili funkcjonuje duży 
fanpage dedykowany straży miejskiej z 

naszej stolicy, czyli z Warszawy, który gro-
madzi bardzo dużą ilość fanów. Fanpage 
z Tarnowskich Gór jest tylko malutkim 
odwzorowaniem tego, co ktoś zrobił parę 
miesięcy temu - zaznacza Kuba Nagórski, 
Kręci się!Agencja kreatywna.

Mimo to jego twórca odpowiedzieć 
może jak prawdziwy internetowy prze-
stępca. Sprawa przeciwko nastolatkowi 
trafiła już do sądu rodzinnego w Tar-
nowskich Górach. Sieć - choć teoretycznie 
anonimowa - w praktyce nawet najlep-
szym nie pozwala uciec od konsekwen-
cji. - Taką siecią jest na przykład sieć tor, 
która daje pewny poziom anonimowości 
i głośno było o nim w ostatnim czasie. W 
kontekście tak zwanego jedwabnego szlaku, 
czyli grupy dilerów sprzedającej narkotyki 
poprzez właśnie skorzystanie z tej właśnie 
bramki tor - mówi Damian Kowalczyk, 
Mediarecovery.

W przypadku tarnogórskiej policji 
- zamiast likwidować niechciany facebo-
okowy fanpage - może lepiej było przekuć 
słabość w atut. Niechciane treści usunąć, 
a zamieścić te, którymi można byłoby się 
pochwalić.

M.Mitoraj, K.Kanclerz, A. Leks 
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W skrócie z 
Wycofano górników

 
W nocy (21 lutego) wybuchł pożar 
w kopalni Mysłowice-Wesoła. Pożar 
endogeniczny miał miejsce na po-
ziomie 465 metrów o godzinie 1:48. 
Jak informuje Centrum Zarządza-
nia Kryzysowego, z zagrożonego 
rejonu wycofano 21 pracowników, 
nikt nie doznał obrażeń. Trwa akcja 
przeciwpożarowa. - Ściana była za-
trzymana. W związku z zaobserwo-
wanym wzrostem jej temperatury, 
prowadzono tam działania profi-
laktyczne. Teraz dostęp do ściany 
zostanie odcięty tamami, będą 
tłoczone gazy inertne, aby odciąć 
dostęp tlenu i doprowadzić do zdu-
szenia pożaru - wyjaśnia Wojciech 
Jaros z KHW. Przyczyny i okolicz-
ności pożaru bada Okręgowy Urząd 
Górniczy w Katowicach. Kopalnia 
należy do Katowickiego Holdin-
gu Węglowego.

Niesamowite zawody 
w Chorzowie

Już 28 lutego rusza w Chorzowie 
Międzynarodowy Turniej o Puchar 
Śląska w Strzelectwie Pneumatycz-
nym osób niewidomych i słabowi-
dzących. Zawody strzeleckie osób 
niewidomych i niedowidzących, któ-
re potrwają w Chorzowie od 28 lute-
go do 1 marca organizuje już po raz 
drugi Klub Sportowy Niewidomych 
i Słabowidzących "Karolinka". Mię-
dzynarodowy Turniej o Puchar Ślą-
ska w Strzelectwie Pneumatycznym 
osób niewidomych i słabowidzących 
ściągnie na Śląsk czołówkę zawod-
ników z całego świata. Rozgrywki 
odbędą się w hali Miejskiego Ośrod-
ka Rekreacji i Sportu, przy ul. Dą-
browskiego od 28 lutego do 1 marca. 
Inauguracja zawodów rozpocznie się 
o godz 11.15 (28 lutego), a w drugi 
dzień zawodów o godz. 15.30 roze-
grany zostanie Bój o Puchar Woje-
wody Śląskiego. 

Górnicy protestowali 

Ratownicy górniczy manifestowali 
przed siedzibą Wyższego Urzędu 
Górniczego w Katowicach. Powo-
dem była ujawniona kilka dni temu 
sprawa wadliwych aparatów uciecz-
kowych w śląskich kopalniach. Po 
skontrolowaniu sprzętu w 15 zakła-
dach należących do Kompanii Wę-
glowej znaleziono ponad 2 tysiące 
uszkodzonych aparatów. Wszystkie 
były nieszczelne. Kompania już 
ogłosiła przetarg na zakup nowe-
go sprzętu. Miesiąc temu, kontrolę 
przeprowadzono także w Central-
nej Stacji Ratownictwa Górniczego 
w Bytomiu. Na pięć przypadkowo 
badanych aparatów, nie działał je-
den. Problemy nie ominęły również 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Tam, 
najczęstsze usterki to rozstrzelenie 
worka oddechowego i sklejony wąż 
oddechowy. 

Dla Księstwa

Finał akcji Dla Księstwa: Powstanie 
Miasteczko Akademickie w Gliwicach 
oraz park w Bytomiu-Miechowicach. 
Nowe oblicze zyska Miasteczko 
Akademickie w Gliwicach oraz park 
w Miechowicach w Bytomiu. Rozpo-
częta w październiku akcja "Dla Księ-
stwa" właśnie została rozstrzygnięta. 
Każdy mieszkaniec województwa 
śląskiego mógł przedstawić pomysł 
na ożywienie ulicy, placu, skweru, czy 
podwórka. Spośród nadesłanych pro-
jektów wybrano dwa. 

Nad Gliwicami pojawił dziwny 
obiekt latający. Prawie bezsze-
lestny i niemalże niezauważalny. 

Ale jednak sporo osób go wypatrzyło. 
Jak dowiedzieliśmy się - mogą wkrótce 
pojawić się kolejne! 

Konstruktorzy z Gliwic podbijają 
armię. To oni będą uczyć przyszłych pi-
lotów bezzałogowych statków powietrz-
nych zwanych Dronami. Jest to pierwszy 
taki ośrodek w naszym kraju i jeden z 
nielicznych w Europie. Teraz firma z 
Gliwic nie tylko będzie dostarczać armii 
sprzęt dla jednostek Specjalnych Wojska 
Polskiego, ale także szkolić żołnierzy.

Nad Gliwicami krążył niewiel-
ki, cichy i niemalże niezauważalny 
na tej wysokości bezzałogowy statek 
powietrzny. Sterowany z ziemi przez 
operatora, może w powietrzu unosić 
się nawet przez kilkanaście godzin. 
Prowadzenie obserwacji za pomocą 
Drona nie jest jednak łatwe. - Mamy 
system, który symuluje całe zachowanie 
naszego samolotu, zarówno jeżeli chodzi 
o silnik gra�czny, jak i wszystkie czujniki, 
które są w samolocie zainstalowane, czyli 
GPSy, kompasy. Wszystkie te elementy są 
symulowane przez komputer - tłumaczy 
Jakub Kordygolski, Flytronic.

Pierwsze kroki stawiane są na sy-
mulatorze. W powietrze wzbić można 
się dopiero po kilkunastu godzinach 
szkolenia. Pilotem bezzałogowego 
samolotu zostaje się po zdaniu dwóch 
egzaminów. - Szkolenie jest właściwie w 

tej chwili jeszcze szkoleniem wojskowym. 
Szkolimy na samolot Fly Eye, system 
bezzałogowy Fly Eye, a ten system jest 
wdrażany do wojska. Jeszcze nie sprzeda-
liśmy go nigdzie poza wojsko - informuje 
Dawid Bielecki, dyrektor działu szkoleń 
i eksploatacji Flytronic.

Jedynie na wyposażeniu polskiej 
armii znajdują się takie samoloty. Ich 
wykorzystywanie przez policję, czy 
straż pożarną odbywa się na zasadzie 
wypożyczenia. Teraz tylko wojsko, ale 
w przyszłości także pasjonaci tego typu 
wynalazków będą mogli zdobyć odpo-
wiednie uprawnienia. - Przyglądaliśmy 
się zapotrzebowaniu, śledziliśmy to, co 
się dzieje na świecie w tej branży, do-
strzegaliśmy, w którym kierunku idzie 
rozwój w tym zakresie. Wpatrując się w 

to zapotrzebowa-
nie myśleliśmy o 
swoim projekcie 
- mówi Wojciech 
Szumiński, wi-
ceprezes zarządu 
�rmy Flytronic.

Jak do tej pory gliwicka firma 
wyprodukowała ponad 100 samolo-
tów bezzałogowych, a teraz otworzyła 
pierwszy w kraju ośrodek szkolenia dla 
ich operatorów. Ich umiejętności są 
bardzo ważne, bo Dron to podstawowe 
narzędzie obserwacji pola walki. - Przede 
wszystkim do zadań rozpoznawczych, 
czyli jeżeli mamy wykonywać jakąś misję. 
Najpierw występuje przygotowanie tej mi-
sji. Na etapie przygotowania już w fazie 
egzekucji danej misji wykorzystujemy to 

przede wszystkim do prowadzenia ob-
serwacji - wyjaśnia żołnierz jednostki 
wojskowej Agat.

Konstruktorzy są przekonani, że 
takie obserwacje prowadzone z powie-
trza są najskuteczniejsze i nikt nie jest 
w stanie uciec przed latającym okiem.

To nie ostatnie słowo naukowców 
z Gliwic. By gonić zapotrzebowanie, 
prócz Dronów i szkoleń, pracują już 
nad nowym, większym samolotem 
bezzałogowym.

Agnieszka Strzelczyk

Facebook nie dla dzieci

Nad Gliwicami krążył statek powietrzny
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Bisko 100 osób zgłosiło się do zawodów 
biathlonowych zorganizowanych w 
piątkowe popołudnie na obiektach 

treningowych Stadionu Śląskiego. Więk-
szość uczestników reprezentowała śląskie 
kluby: UKS Lider Katowice, UKS Karlik 
Chorzów i UKS Zryw Świętochłowice. Po 
5 latach znów na Stadionie Śląskim pojawili 
się biathloniści, a pretekstem do tego była 
olimpijska rywalizacja kobiecych sztafet w 
Soczi, którą wspólnie uczestnicy imprezy 
oglądali w restauracji Olympia Stadion 
Śląski. Wśród gości nie zabrakło Prezesa 
Polskiego Związku Biathlonu Zbigniewa 
Waśkiewicza, mamy naszej olimpijki Mo-
niki Hojnisz oraz jej klubowych koleżanek 
z UKS-u Lider Katowice.

Po olimpijskich, telewizyjnych emo-
cjach, w przeprowadzonych przy sztucznym 
oświetleniu zawodach mógł wystartować 
każdy, kto chciał spróbować sił w biathlonie. 

Do biegu przygotowano 500. metrową pętlę, 
a na strzelnicy za niecelny strzał do czasu 
biegu dodawano 20 sekund.

Imprezę zorganizował Wojewódzki 
Ośrodek Kultury i Sportu „Stadion Śląski” 
w Chorzowie i Polski Związek Biathlonu. 
Każdy z uczestników otrzymał medal i 
pamiątkowy dyplom. Na najlepszych 3 
zawodników w każdej kategorii czekały 
nagrody.

R E K L A M A

- Ręce pani Patrycji są pełne zdrowia – mówi 
siedząca w poczekalni z kwiatami kobieta. I 
wyciąga na potwierdzenie tych słów cały plik 
badań lekarskich. Jeszcze pół roku temu mia-
ła mocno powiększoną tarczycę, cierpiała na 
znaczne nadciśnienie, czuła kołatania serca, które 
potwierdzało też EKG. Wtedy to, za namową ko-
leżanki, nauczycielki z tej samej szkoły, wybrała 
się do pani Patrycji.

- Trochę się wstydziłam, że ja, osoba wy-
kształcona, ścisłowiec, nauczyciel �zyki z dobrego 
ogólniaka idę do uzdrowicielki. Ale poszłam, 
i błogosławię tę chwilę bo dziś. Po dziewięciu 
wizytach moja tarczyca wróciła do normalnych 
rozmiarów, ciśnienie mam wręcz modelowe, serce 
mi nie dolega a kardiolog, u którego leczę się od 
lat nie może się nadziwić, co też za cud-kuracja 
mi się udała. Nie przyznałam się ani jemu, ani 
uczniom, bojąc się, że będą się śmiać iż chodzę 
do uzdrowicielki. Dlatego mam dla pani Patrycji 
kwiaty... Bo ona przyniosła mi zdrowie, a ja nie 
chcę tego głośno powiedzieć.

- Wielu ludzi boi się przyznać lekarzowi, 
bliskim, że do mnie chodzą. Ale przecież ja się 
nie obrażam. Ważne, że im pomaga – mówi 
uzdrowicielka.

Skuteczność pani Patrycji potwierdza jednak 
też Marta Mizerczyk z Katowic. Zmorą jej życia 
były kamienie na nerkach. Cierpiała ogromny 
ból, nieraz aby go złagodzić i przetrzymać ataki 

cały dzień leżała w wannie z ciepłą wodą. Licząc, 
że uzdrowicielka złagodzi ten ból, wybrała się do 
pani Patrycji. I rzeczywiście po dwóch wizytach 
poczuła znaczną ulgę.

- Jednak prawdziwe zdumienie przeżyłam, 
kiedy po pięciu wizytach poszłam na badania i 
okazało się, że kamieni po prostu nie ma! - opo-
wiada pani Mizerczyk.

Takich opowieści można w poczekalni 
Patrycji Piechy usłyszeć bardzo, bardzo wiele. 
Pani Dominika Szczypka z Sosnowca cierpiała 
od dwóch lat na silne bóle kręgosłupa lędź-
wiowego i rwę kulszową. Po drugiej wizycie 
nastąpiła poprawa, po szóstej bóle ustąpiły 
całkowicie.  

- A mnie się rana cukrzycowa na nodze nie 
goiła dwa lata. Groziło amputacją. A po trzeciej 
wizycie u pani Patrycji zrobił się strup, po szóstej 
odpadł i jest normalna blizna. Mam lepsze wyniki 
cukru, ciśnienia. No i tarczycy, a na nią też cierpię 
od kilku lat – mówi pan Krzysztof Szubrig z 
Chorzowa. (Ego) 

Patrycja Piecha przyjmuje w Gabinecie 
Naturoterapii w Katowicach, ul. Ligocka 5. 
(Tuż za światłami, gdzie ul. Mikołowska prze-
chodzi w Ligocką, w pobliżu kop. Wujek. Na 
parterze bloku, wejście od strony sąsiadu-
jącej apteki). Rejestracja tylko telefoniczna, 
nr tel.  535 998 252

Sposób na choroby? Patrycja Piecha!
R E K L A M A

Ręce pełne zdrowia
Stadion Śląski - blisko 100 uczestników zawodów

BIATHLON 
DLA KAŻDEGO
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 Aleksandra Smolak

R E K L A M A

Testosteron - Męski Maraton, 
jest największą tego typu 
imprezą w Polsce. Wszystko 
co kochają i czego pragną 

prawdziwi mężczyźni znaleźli podczas 
sobotniego maratonu w Spodku. Im-
preza łączy w sobie wszelakie męskie 
pasje:sporty walki, sporty siłowe, sporty 
ekstremalne, motocykle, samochody, 
wybory miss bikini czy konwent tatuażu. 

Największą popularnością, co roku 
cieszyły się wybory miss bikini, tego-
roczna impreza przyciągała natomiast 
najwięcej miłośników sportów. - W tym 
roku najwięcej zainteresowanych znala-
zły sobie  interaktywne strefy, combat, 
podnoszenie ciężarów i armwrestling 
– opowiada jeden z organizatorów 
imprezy. 

Pan Radosław Kołodziej w imprezie 
brał udział po raz drugi, jak twierdzi jest 
tu wszystko o czym można zamarzyć. - 
Najpiękniejsze są oczywiście kobiety, ale 
przyjechałem tu gównie na galę MMA, 
tradycyjnie zaczyna się na sam koniec ma-
ratonu, ale tu nie można się nudzić - mówi.

Z roku, na rok impreza przyciąga co-
raz więc płci pięknej. Jak twierdzą panie 
Testosteron - Męski Maraton, może być 
nie tylko dla mężczyzn. - Przyjechałam tu 
za namową mojego narzeczonego, myśla-
łam, że będę się nudzić, ale na drugi rok 
też na pewno się tu zjawie – opowiada 
uczestniczka imprezy Magdalena Le-
śniewska. Miłośniczka jednośladów Ka-
tarzyna Białas również była zachwycona 
– To naprawdę piękne i oryginale maszyny, 
warto tu było dla  niech przyjść, poza tym 
można podpatrzyć wiele ciekawych po-
mysłów na męskie prezenty - opowiada.

Podczas imprezy odbywały się 
bezpłatne dla uczestników szkolenia i 
seminaria z zakresu treningu sportowe-
go. W godzinach wieczornych katowicki 
Spodek zaczął przyciągać najlepszych 
zawodników walk MMA z naszego 
kraju. Odbyło się ponad 200 walk, nie 
zabrakło również innych sportów walki 
m.in K1, Karate, Capoeiry. 

Jeszcze więcej „testosteronu” w 
katowickim Spodku z pewnością za rok. 

Zabawy dużych chłopców
W sobotę w katowickim Spodku odbyła piąta odsłona imprezy Testosteron - Męski Maraton. Jak co roku 
przyciągnęła tłumy miłośników sportów ekstremalnych, szybkich samochodów, tatuaży i pięknych 
kobiet. Zwieńczeniem imprezy była prestiżowa gala mieszanych sportów walki “MMA Challengers”.
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Tradycja leczenia ziołami jest bowiem 
niezwykle długa i sięga nawet 5000 
lat wstecz. Każda ze starożytnych 
kultur opracowała swój własny system 

leczniczy, który przez lata stał się inspiracją 
do poszukiwania nowych syntetycznych form 
leków. Należy pamiętać, iż wiele stosowanych 
obecnie leków syntetycznych jest próbą odtwo-
rzenia substancji występujących naturalnie w 
roślinach leczniczych. Postęp jaki dokonał się 
w technikach analitycznych pozwala obecnie 
na jeszcze lepsze poznanie zawartych w rośli-
nach substancji aktywnych, ich skuteczniejsze 
wyodrębnianie i opracowywanie nowych, sku-
teczniejszych postaci leków. Wraz ze wzrostem 
zainteresowania lekami roślinnymi zmienia się 
prawo dotyczące tych leków. Unia Europejska 
dokonała ujednolicenia przepisów dotyczących 
leków roślinnych. Dokonano dużego postępu 
w zakresie standaryzacji i ustalenia norm jako-
ściowych dla produktów roślinnych. Te nowe 
regulacje zostały zaakceptowane także przez 
kraje nie będące członkami Unii Europejskiej. 
Dzięki takiemu podejściu w wielu krajach leki 
roślinne objęte są identyczną procedurą reje-
stracji co leki syntetyczne. 

CZYM RÓŻNI SIĘ 
ZIOŁOLECZNICTWO 
OD FITOTERAPII

Fitoterapia zwykle jest utożsamiana z zioło-
lecznictwem. Często stosujemy obydwa pojęcia 
zamiennie gdy mamy na myśli leczenie za po-
mocą ziół. Z kolei najczęściej leczenie ziołami 
kojarzy nam się ze zbiorem ziół, ich suszeniem, 
a następnie stosowaniem w postaci naparów 
lub odwarów. Myśląc zatem o ziołolecznictwie 
używamy często słowa � toterapia, która oznacza 
leczenie z wykorzystaniem standaryzowanych 
form leczniczych produktów roślinnych. Pre-
paraty � toterapeutyczne podlegają kontroli od 
momentu uprawy do produktu końcowego. 
Gotowy preparat posiada zatem standaryzowaną, 
ściśle określoną zawartość substancji czynnych 
co pozwala na prowadzenie terapii w oparciu 
o ścisłą kontrolę dawek. Preparaty � toterapeu-
tyczne, w odróżnieniu od na przykład ziołowych 
suplementów diety, podlegają takiemu samemu 
procesowi kontroli jak leki syntetyczne.

W JAKIEJ POSTACI 
NAJCZĘŚCIEJ STOSUJEMY 
PRODUKTY ZIOŁOWE

Najbardziej tradycyjną i znaną metodą 
stosowania ziół są odwary, napary i maceracje. 
Odwary sporządzamy poprzez zalanie suchego 
rozdrobnionego surowca zimną wodą, a następ-
nie podgrzewanie przez okres 45 min. Napar 
sporządza się poprzez zalanie rozdrobnionych 
ziół wrzącą wodą i dalsze ogrzewanie przez 15 
minut. Maceracji dokonuje się przez zalanie 

surowca wodą w temperaturze pokojowej, 
wymieszanie i pozostawienie przez okres 30 
minut. W trakcie wytrawiania roztwór należy 
mieszać co jakiś czas, zaś po zakończeniu pro-
cesu trawienia przecedzić i uzupełnić wodą. 

Jednak nie są to wszystkie sposoby przetwa-
rzania ziół. Ze świeżych surowców roślinnych 
możemy otrzymywać soki, alkoholatury, in-
trakty bądź syropy. Soki otrzymujemy poprzez 
wyciśnięcie soku komórkowego ze świeżych 
ziół lub owoców. Kolejną grupą są alkoholatury 
i intrakty. Pierwsze otrzymujemy wytrawiając 
surowiec roślinny etanolem (80 – 950) w tem-
peraturze pokojowej. Powoduje to przejście 
substancji czynnych z surowca do roztworu 
etanolu przy zachowaniu pewnych enzymów 
roślinnych w formie niezmienionej. Niestety 
czynne enzymy przyczyniają się do szybkiego 
rozkładu preparatu dlatego trwałość alkoho-
latur jest raczej niewielka. W trakcie procesu 
produkcyjnego często stosuje się trawienie 
etanolem w temperaturze wrzenia. Powoduje 
to inaktywację enzymów roślinnych i prze-
kłada się na większą trwałość produktów. Tak 
otrzymane płynne produkty to intrakty. Z 
kolei syropy to stężone roztwory sacharozy 
w wodzie, sokach owocowych lub wyciągach 
roślinnych. Wysoka zawartość cukru zapewnia 
im odpowiednią trwałość. 

Kolejną grupą są preparaty otrzymywane 
z surowców suchych. Pierwszym rodzajem 
są nalewki. Sporządza się je poprzez wytra-
wianie rozdrobnionych, suchych surowców 
najczęściej mieszaniną etanolu z wodą. W za-
leżności od składu nalewki możemy podzielić 
na proste czyli zawierające tylko jeden rodzaj 
surowca i złożone czyli powstałe z mieszaniny 
surowców roślinnych. Występujący w opisie 
produktu zapis np. 1:5 oznacza zastosowa-
ny stosunek surowca do rozpuszczalnika. 
Nalewki z produktów silnie działających są 
zwykle standaryzowane. Oznacza to, że ilość 
substancji czynnej jest badana w gotowym 
produkcie i musi mieścić się w zakresie opi-
sanym w literaturze. Następną grupą prepa-
ratów jakie możemy otrzymać z surowców 
suchych są wyciągi czyli ekstrakty roślinne. 
Otrzymujemy je podobnie jak nalewki a na-
stępnie zagęszczamy. W zależności od stopnia 
zagęszczenia, czyli stopnia usunięcia rozpusz-
czalnika, możemy otrzymać wyciągi płynne, 
gęste lub suche. Ostatnie z nich powinny 
zawierać nie więcej niż 5% rozpuszczalnika i 
stanowią najtrwalszą postać leku. Podobnie 
jak w przypadku nalewek, wyciągi zawierające 
substancje silnie działające są standaryzowa-
ne. Wyciągi suche mogą służyć do produkcji 
proszków, kapsułek lub tabletek. Zatem do-
konując zakupu preparatów ziołowych należy 
zwracać uwagę na zawartość tych preparatów. 
Pod postacią kapsułek możemy otrzymać 
zarówno produkt zawierający sproszkowany 
surowiec jak i standaryzowany ekstrakt. W 

takim przypadku uzyskanie zamierzonego 
działania będzie wymagało zupełnie innego 
dawkowania tych preparatów, dodatkowo 
kupując standaryzowany ekstrakt mamy pew-
ność, iż zawiera on zadeklarowaną zawartość 
substancji czynnych.

CZY FITOTERAPIA 
JEST BEZPIECZNA

Fitoterapia jest bezpieczna pod warunkiem 
stosowania się do zaleceń specjalistów i przestrze-
gania zalecanych dawek preparatów leczniczych. 
Zazwyczaj leki roślinne cechują się wysokim 
pro� lem bezpieczeństwa co oznacza, iż dawka 
toksyczna jest wielokrotnie wyższa od dawki 
terapeutycznej. Niemniej nie każdy lek możemy 
przyjmować bezkarnie przekraczając zalecane 
dawki. I tak na przykład Aloes prawdziwy (Aloe 
vera Lam.) zawiera w swym składzie toksyczną 
i silnie przeczyszczającą aloinę, która powinna 
być usunięta w trakcie procesu produkcyjnego. 
Z kolei berberys pospolity (Berberis vulgaris 
L.) zawiera alkaloid berberynę, która wydalana 
jest powoli i ma tendencję do kumulowania się 
w organizmie. W związku z tym produktów 
zawierających berberys nie należy przyjmować 
przez dłuższy czas. Nie powinny ich przyjmować 
także dzieci, ze względu na możliwość wystą-
pienia nudności oraz kobiety w ciąży. Także 
pomarańcza gorzka (Citrus aurantium L. subsp. 
amara) będąca składnikiem wielu preparatów 
wspomagających odchudzanie powinna być 
stosowana z umiarem. Zawarta w pomarańczy 
synefryna może powodować zaburzenia pracy 
serca. Zdecydowanie nie należy łączyć prepa-
ratów zawierających synefrynę z preparatami 
mającymi w swym składzie kofeinę, gdyż takie 
połączenie dodatkowo zwiększa ryzyko wystą-
pienia działań niepożądanych. Z kolei popular-
na ze względu na szerokie spektrum działania 
Czarnuszka siewna (Nigella sativa L.) zawiera 
w nasionach, które są surowcem do wyrobu 
wyciągów, saponiny a wśród nich melantynę, 
która w dużych dawkach może być toksyczna 
dla naszego organizmu. Innym przykładem jest 
zawarty w olejkach eterycznych pozyskiwanych 
z szałwii lekarskiej (Salvia o�  cinalis L.) tujon. W 
dużych dawkach działa on toksycznie w stosunku 
do układu nerwowego oraz nerek. Również sto-
sowanie ziół i preparatów ziołowych działających 
pobudzająco powinno być zgodne z zalecanym 
dawkowaniem. Dotyczy to między innymi po-
pularnego Żeń-szenia czy Guarany. Szczególnie 
osoby mające problemy z układem sercowo – 
naczyniowym powinny rozważyć stosowanie 
tego typu suplementów. Należy także pamiętać, 
iż spożywanie preparatów pobudzających w 
godzinach popołudniowych może skutkować 
zaburzeniami snu i utrudniać zasypianie.

Z drugiej strony wiadomo, iż pewne 
grupy leków syntetycznych mogą sprzyjać 
powstawaniu uzależnień. Jest to szczególnie 

niebezpieczne w przypadku leków uspokaja-
jących i przeciwdepresyjnych. W przypadkach 
kiedy wystarczające jest zastosowanie łagodnie 
działających substancji podanie melisy lekar-
skiej lub ziela męczennicy może przynieść 
zadowalające efekty bez ryzyka wystąpienia 
efektów ubocznych czy rozwinięcia uzależnie-
nia nawet w wyniku długotrwałego stosowania.

Stosując preparaty roślinne należy także pa-
miętać, iż w przypadku leków roślinnych a także 
suplementów diety pochodzenia roślinnego nie są 
prowadzone badania dotyczące bezpieczeństwa sto-
sowania w okresie ciąży. Nie przeprowadza się także 
badań oceniających stopień przenikania substancji 
czynnych do pokarmu matek karmiących piersią jak 
ma to miejsce w przypadku leków syntetycznych. 
Zatem przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu przyj-
mowania preparatów ziołowych będąc w ciąży lub 
karmiąc piersią panie powinny zasięgnąć porady 
specjalisty czyli lekarza lub farmaceuty.

ŁĄCZENIE LEKÓW 
SYNTETYCZNYCH 
Z LEKAMI ROŚLINNYMI

Przyjmowanie więcej niż jednego leku naraz 
niesie ze sobą niebezpieczeństwo wystąpienia 
między nimi wzajemnych interakcji co może 
prowadzić do wystąpienia niechcianych działań 
niepożądanych. Mechanizm występowania 
interakcji pomiędzy lekami może być różny, 
jednak większość z możliwych wzajemnych 
niekorzystnych działań jest dobrze opisana w 
literaturze. Informacja czy przyjmowany przez 
nas lek nie powinien być łączony z innymi 
lekami jest zwykle zawarta na ulotce dołączonej 
do leku. Niestety występowanie niekorzystnych 
interakcji pomiędzy lekami a produktami zio-
łowymi nie jest już tak dobrze opisane. 

Czy należy zatem unikać łączenia leków 
roślinnych z syntetycznymi? Najnowsze ba-
dania wskazują, iż leki ziołowe mogą stanowić 
cenne uzupełnienie klasycznej farmakotera-
pii niektórych chorób przewlekłych i chorób 
wieku podeszłego. Racjonalne łączenie obu 
rodzajów leków pozwala na obniżenie dawek 
klasycznych farmaceutyków i zmniejszenie 
nasilenia działań niepożądanych, które te 
leki mogą wywołać. Przykładem może być 
zastosowanie preparatów ziołowych w lecze-
niu cukrzycy. Niektóre z dostępnych prepa-
ratów, np. gumnar (Gymnea Sylvestre), mają 
udokumentowane działanie na tyle silne, że 
wymagają zmniejszenia podawanych leków 
przeciwcukrzycowych. Przed rozpoczęciem 
przyjmowania tych preparatów niezbędna jest 
zatem konsultacja lekarska. 

Łączenie � toterapii z lekami syntetycznymi 
może przynieść wymierne korzyści pod warun-
kiem, że jest prowadzone w sposób rozważny i 
w porozumieniu z lekarzem.

mgr farmacji dr n. med. Marek Dzieilicki

Fitoterapia i ziołolecznictwo
Na przestrzeni ostatnich lat zainteresowanie fi toterapią i lekami roślinnymi stale rośnie przy jednoczesnym spadku 
zaufania do terapii opartych na lekach syntetycznych. Ocenia się, iż obecnie w krajach Europy Zachodniej i Stanach 
Zjednoczonych ponad połowa pacjentów wykorzystuje fi toterapię w leczeniu i profi laktyce. Coraz więcej osób przekonuje 
się do terapii opartych na surowcach roślinnych. W krajach takich jak Francja, Niemcy, Chiny, Szwajcaria czy Tajwan 
pacjenci w ramach opieki zdrowotnej, w gabinetach lekarskich, mają możliwość uzyskania porady z zakresu fi toterapii. 
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Na Śląsku bez większych pro-
blemów działają sklepy z 
dopalaczami, które uza-

leżniają o wiele bardziej niż alkohol czy 
nawet tzw. miękkie narkotyki. Gdzie 
na Śląsku uzależnieni nieletni i ich 
rodzice mogliby otrzymać pomoc?

- Jeśli chodzi o dorosłych uzależ-
nionych sprawa jest prosta, a sieć opieki 
naprawdę dobrze rozwinięta. Są od-
wyki, oddziały psychiatryczne, grupy 
AA itp. Problem zaczyna się, kiedy w 
szpony nałogu tra�ają nieletni. Bo na 
oddziałach dla dorosłych nie można 
im pomóc - słyszymy w szpitalu psy-
chiatrycznym w Rybniku, który nie 
przyjmuje nieletnich.

Za to do Wojewódzkiego Ośrodka 
Zapobiegania i Leczenia Uzależnień w 
Katowicach tra�a coraz więcej nieletnich 
i są oni coraz młodsi. Ostatnio tra�ł tam 
nawet 12-latek. - Zaczyna się od piwa, bo 
młodzież lubi eksperymentować, a kończy 
na uzależnieniu - słyszymy w ośrodku.

Niestety, dorośli popełniają 
wiele błędów, kiedy dowiadują się, 
że ich dziecko jest uzależnione. Do 
najważniejszych i najczęstszych na-
leżą: przeprowadzanie zasadniczych 
rozmów z dzieckiem, kiedy jest ono 
pod wpływem środka odurzającego; 
udawanie, że to nieprawda i niewiara 
w fakty; usprawiedliwianie dziecka i 
szukanie winy w sobie - właśnie na 
taką reakcję liczy dziecko... Młody 
człowiek specjalnie wzbudza kon�ikty 
i poczucie winy u rodziców. Osłabia 
to ich zdecydowane działania. Błędne 
jest myślenie, że problem się sam roz-
wiąże. Zła jest także ochrona dziecka 
przed konsekwencjami używania nar-
kotyków: pisanie usprawiedliwień nie-
obecności w szkole, spłacanie długów 
dziecka, tolerowanie kradzieży. Błędne 

jest także wdawanie się w dyskusję na 
temat nieszkodliwości narkotyków. 
Szczególnie wtedy, gdy się nie ma 
rzetelnej wiedzy o ich działaniu.

Jak się więc zachować? Spokojnie 
i rzeczowo zadawać konkretne pyta-
nie: Czy bierzesz narkotyki? Natych-
miast skontaktować się ze specjalistą. 
Nawet jeśli dziecko nie będzie chciało 
specjalistycznej pomocy, rodzice i tak 
powinni jej szukać. Trzeba stosować 
zasadę „ograniczonego zaufania”, zawsze 
wiedzieć gdzie i z kim dziecko przebywa 
i o której wróci. Należy zastanowić się, 
dlaczego dziecko sięgnęło po narkotyki. 
Jeśli powody mogą być związane z sytu-
acją rodzinną, należy się zastanowić, co 
można zmienić. 

Jeśli podejrzewasz, że dziecko bierze 
narkotyki nie działaj pochopnie - idź do 

specjalisty. Tylko i wyłącznie do przy-
chodni terapii uzależnień narkomanii, 
ponieważ lekarz pierwszego kontaktu 
nie ma nic wspólnego z leczeniem nar-
komanii, podobnie jak psychiatra. Fa-
chowiec zdiagnozuje, co dziecko bierze i 
zaproponuje najlepszą z możliwych form 
pomocy (grupę wsparcia - gdy dziecko 
nie jest uzależnione, a jedynie ekspe-
rymentuje) bądź ośrodek stacjonarny, 
dobrany do wieku i stopnia uzależnienia 
od narkotyków. 

Gdzie szukać pomocy? Można 
zadzwonić pod ogólnopolski telefon 
zaufania, 0801 199 990, telefon jest 
niestety płatny, ale tylko 35 groszy 
niezależnie od długości połączenia. 
Jest czynny codziennie w godzi-
nach od 16 do 21. W Katowicach 
działa także Towarzystwo Rodzin 

i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych 
„Powrót z U”. Pomocy można szukać 
w Zespole Pracy Socjalnej i Poradnic-
twa Specjalistycznego dla Rodzin i 
Młodzieży (Katowice, ul. Morcinka 
19 a, tel. 32 259 95 07).

Pomoc dla osób uzależnionych 
od alkoholu, środków chemicznych, 
hazardu i innych uzależnień nieche-
micznych nieletnich od 15 roku życia 
świadczy Ośrodek Leczenia Uzależnień 
w Żywcu. Ośrodek oferuje dzienny 
oddział odwykowy (8 tygodni), cykl 
ambulatoryjny (grupy i kontakt in-
dywidualny z terapeutą na czas od 12 
do 14 miesięcy) oraz grupy wstępne, 
edukacyjne, motywujące do leczenia. 
Jest też grupa wsparcia dla absolwentów 
(przez sześć miesięcy).

Antoni Strzelecki

Gdzie leczyć nieletnich?

Wypłata zawieszonej emerytury 
przysługuje osobom, które prawo 
do niej nabyły przed dniem 1 
stycznia 2011 r. a wypłata zo-

stała zawieszona od 1 października 2011 r., w 
związku z nierozwiązaniem stosunku pracy z 
dotychczasowym pracodawcą. Jeżeli nie skiero-
waliśmy sprawy na drogę sądową udajemy się 

z wnioskiem do ZUSu po wypłatę należnych 
nam świadczeń.

Wniosek ten musi być podpisany przez 
emeryta, zawierać imię i nazwisko, adres za-
mieszkania, numer emerytury oraz nazwę i 
adres Oddziału ZUS. W wniosku należy określić, 
że dotyczy on wypłaty emerytury zawieszo-
nej w okresie od 1 października 2011 r. do 21 
listopada 2012 r. wraz z odsetkami. Ponadto 
osoby, których emerytury podlegają rozliczeniu, 
ponieważ osiągały przychód, wraz z wnioskiem 
muszą  przedłożyć zaświadczenie pracodawcy 
o wysokości przychodu, uzyskanego w 2011 i w 
2012 roku (o ile zaświadczenia takiego nie złożyły 
wcześniej). Przed ustaleniem kwoty wypłaty 
emerytury ZUS dokona rozliczenia emerytury za 
te lata. Dotyczy to jednak tylko tych osób, które 

do dnia 31 października 2011 r. nie ukończyły 
wieku emerytalnego, wynoszącego 60 lat dla 
kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Oprócz wypłaty zawieszonej emerytury 
możemy liczyć również na wypłatę odsetek. 
Naliczane będą do dnia wejścia w życie ustawy. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma 60 dni 
na wydanie decyzji w sprawie wypłaty zawieszo-
nej emerytury. Należy jednak pamiętać, że jeżeli 
dla wydania decyzji ZUS zajdzie konieczność 
przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, 
60 dni liczy się od daty wyjaśnienia ostatniej 
okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. 

Osoby, które na drodze postępowania sądo-
wego walczyły o swoje emerytury przed wejściem 
w życie ustawy z 13 grudnia 2013 r. również 
muszą udać się do ZUSu z wnioskiem o wypłatę 

zawieszonej emerytury, ale w ich przypadku 
proces wypłaty może się nieco wydłużyć. Jeżeli 
nasza sprawa aktualnie znajduje się w sądzie 
okręgowym, lub wycofaliśmy już odwołanie z 
sądu wskazane jest zawarcie takich informacji we 
wniosku. Następnie wszystkie sprawy, w których 
Oddział ZUS wniósł apelację od wyroku sądu 
okręgowego, ustalającego wypłatę emerytury 
za okres od 1 października 2011 r. jeżeli emeryt 
zgłosi wniosek o wypłatę zawieszonej emerytury, 
ZUS wycofa apelację w całości lub w części i 
- po zakończeniu postępowania sądowego - 
wyda decyzję w sprawie wypłaty emerytury 
w zakresie wynikającym z ustawy. Natomiast 
sprawy, w których emeryt wniósł odwołanie 
od decyzji ZUS, odmawiającej wypłaty eme-
rytury za okres od 1 października 2011 r. jeżeli 
emeryt zgłosi wniosek o wypłatę zawieszonej 
emerytury, ZUS zawiesi postępowanie do czasu 
zakończenia przez sąd - wskutek cofnięcia przez 
emeryta odwołania - postępowania sądowego 
prawomocnym orzeczeniem. Decyzja w sprawie 
wypłaty zawieszonej emerytury zostanie wydana 
po zgłoszeniu przez emeryta wniosku o podjęcie 
postępowania. 

Jeżeli jedna na podstawie prawomocnego 
wyroku sądu ZUS wypłacił nam zwieszoną eme-
ryturę, po raz drugi nie możemy wnioskować 
o jej wypłatę, ale w dalszym ciągu przysługuje 
nam prawo do odsetek. Będą one przysługiwały 
do dnia wypłaty, jeżeli wypłata zawieszonej 
emerytury, na podstawie wyroku sądu, nastąpiła 
przed dniem wejścia w życie ustawy lub do dnia 
wejścia w życie ustawy, jeżeli wypłata zawieszonej 
emerytury, na podstawie wyroku sądu, nastąpiła 
po dniu wejścia w życie ustawy.

ZUS wypłaca
zawieszone emerytury

W ubiegłą środę 
weszła w życie ustawa 
z dnia 13 grudnia 
2013 r. o ustaleniu 
i wypłacie emerytur, do 
których prawo uległo 
zawieszeniu w okresie 
od dnia 1 października 
2011 r. do dnia 21 
listopada 2012 r. Po 
złożeniu wniosku do 
Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych wszystkie 
osoby którym odebrano 
prawo do wypłaty 
emerytur już dziś mogą 
strać się o jej wypłatę, 
wraz z należnymi 
odsetkami. Ci którzy 
pozwali ZUS, w sądzie 
okręgowym, muszą 
poczekać aż sąd wyda 
decyzję w sprawie 
wypłaty emerytury 
w zakresie wynikającym 
z ustawy. 

 Aleksandra Smolak
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Kodeks pracy pozwala na łą-
czenie dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego oraz urlo-

pu rodzicielskiego z pracą na rzecz 
własnego pracodawcy w wymiarze 
nie wyższym niż 1/2 etatu. Przepisy 
milczą jednak na temat pracy w tych 
okresach u innego pracodawcy oraz na 
podstawie umów cywilnoprawnych. W 
opinii ministerstwa pracy i Państwo-
wej Inspekcji Pracy – nie ma ku temu 
przeciwwskazań.

Jak wskazuje Ministerstwo Pracy 
i Polityki Społecznej w wyjaśnieniach 
z 30 stycznia 2014 r. przepisy Kodeksu 
pracy stanowią, że pracownik może 
łączyć korzystanie z dodatkowego 
urlopu macierzyńskiego lub z urlopu 
rodzicielskiego z wykonywaniem 
pracy u pracodawcy udzielającego 
tego urlopu w wymiarze nie wyż-
szym niż połowa pełnego wymiaru 
czasu pracy (w takim przypadku do-
datkowego urlopu macierzyńskiego 
udziela się na pozostałą część wy-
miaru czasu pracy). Nie ograniczają 
natomiast możliwości zawierania 
przez pracowników korzystających 
z wymienionych urlopów, umów o 
pracę z innymi pracodawcami ani 
zawierania przez takich pracow-
ników umów cywilnoprawnych z 
własnym pracodawcą bądź też z 
innymi podmiotami. Podjęcie do-
datkowej pracy w ramach umowy o 
pracę albo umowy cywilnoprawnej 

nie pozbawia pracownika prawa do 
zasiłku macierzyńskiego za okres do-
datkowego urlopu macierzyńskiego 
lub urlopu rodzicielskiego.

Biorąc pod uwagę powyższe, 
Departament Prawa Pracy MPiPS 
wyraża pogląd, że zawarcie umowy 
cywilnoprawnej z pracodawcą, który 
udzielił pracownikowi dodatkowego 
urlopu macierzyńskiego lub urlopu 
rodzicielskiego, przewidującej wy-
konywanie w jej ramach pracy tego 
samego rodzaju co określona w 
umowie o pracę, może zostać uznane 
za obchodzenie przepisów Kodeksu 
pracy, ograniczających możliwość 
wykonywania pracy na rzecz własnego 
pracodawcy w trakcie dodatkowego 

urlopu macierzyńskiego lub urlopu 
rodzicielskiego.

PIP potwierdza – zatrudnie-
ni na urlopie nie tylko u swojego 
pracodawcy

Podobne stanowisko w sprawie łą-
czenia dodatkowego urlopu macierzyń-
skiego oraz urlopu rodzicielskiego z 
pracą na rzecz innego pracodawcy oraz 
w ramach umów cywilnoprawnych 
prezentuje Państwowa Inspekcja Pracy.

W opinii PIP skoro w okresie 
korzystania z dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego lub rodzicielskiego 
pracownik może wykonywać pracę 
na rzecz swojego pracodawcy, nale-
żałoby przyjąć, iż łączenie dodatko-
wego urlopu macierzyńskiego lub 

rodzicielskiego z pracą zarobkową 
możliwe jest również w przypadku, 
gdy praca ta wykonywana jest na rzecz 
innego pracodawcy. W takim przy-
padku u swojego pracodawcy pracow-
nik korzysta z dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego lub rodzicielskiego 
udzielonego na pełen wymiar czasu 
pracy, natomiast u innego pracodawcy, 
w ramach odrębnego stosunku pracy, 
może wykonywać pracę w pełnym 
wymiarze czasu pracy. Możliwość 
wykonywania pracy w wymiarze nie 
wyższym niż 1/2 pełnego wymiaru 
czasu pracy dotyczy sytuacji, gdy 
pracownik łączy urlop z pracą w 
ramach jednego stosunku pracy (na 
dodatkowym urlopie macierzyńskim 

lub urlopie rodzicielskim pracuje u 
pracodawcy, który mu tego urlopu 
udzielił). Ograniczenie to nie będzie 
miało zastosowania, gdy pracownik 
korzysta z urlopu u jednego praco-
dawcy, i jednocześnie świadczy pracę 
na rzecz innego pracodawcy.

Na wychowawczym nie można za-
przestać sprawowania osobistej opieki

W czasie urlopu wychowawczego 
pracownik ma prawo podjąć pracę za-
robkową u dotychczasowego lub inne-
go pracodawcy albo inną działalność, 
a także naukę lub szkolenie, jeżeli nie 
wyłącza to możliwości sprawowania 
osobistej opieki nad dzieckiem. W 
razie ustalenia, że pracownik trwale 
zaprzestał sprawowania osobistej opie-
ki nad dzieckiem, pracodawca wzywa 
pracownika do stawienia się do pracy 
w terminie przez siebie wskazanym, 
nie później jednak niż w ciągu 30 dni 
od dnia powzięcia takiej wiadomości 
i nie wcześniej niż po upływie 3 dni 
od dnia wezwania.

Regulację tę wyjaśnia wyrok 
Naczelnego Sądu Administracyjnego 
w Warszawie z dnia 25 marca 2011 
r. (sygn. akt I OSK 2066/10, LEX nr 
1079748), zgodnie z którym podjęcie 
zatrudnienia w okresie korzystania 
przez pracownika z urlopu wycho-
wawczego jest dopuszczalne wyjąt-
kowo wtedy, gdy nie doprowadzi do 
wyłączenia możliwości sprawowania 
osobistej opieki nad dzieckiem.

Co druga kobieta i co trzeci 
mężczyzna ma proble-
my z nieprawidłowym 

funkcjonowaniem naczyń żylnych na 
twarzy i nogach. Jednym z pierwszym 
objawów zaczynających się proble-
mów są tzw. pajączki czyli pękające 
naczynka. 

Skutecznie szpecą one skórę i są 
trudne do usunięcia tradycyjnymi me-
todami. Pielęgnacja skóry naczyniowej 
nie jest łatwa. Osoby ze skłonnością 
do pękających naczyń powinny dbać 
o skórę i ciało w sposób szczególny. 

Medycyna nie jest bowiem w stanie 
w stu procentach usunąć ten pro-
blem. Masz problem z naczynkami 
lub wrażliwą skora - koniecznie 
szukaj odpowiednich produktów 
dedykowanych właśnie takiej skórze. 
Jedna ze skuteczniejszych produktów 
walczących z pajączkami i wrażli-
wością skóry jest linia SENSI LINE 

f irmy NANTES Nanolaboratoty 
- przeznaczona do pielęgnacji skóry 
naczyniowej, wrażliwej i skłonnej do 
podrażnień. Starannie dobrane wysoko 
skoncentrowane substancje aktywne, 
takie jak troxerutyna i witamina C czy 
pantenol, wzmacniają ściany naczyń 
krwionośnych, poprawiają ich napięcie, 
dzięki czemu zapobiegają ich trwałemu 

rozszerzaniu się i powstawaniu telean-
giektazji, czyli tzw. pajączków naczy-
niowych, zmniejszają tendencję do po-
wstawania rumienia, redukują istniejące 
zaczerwienienia i łagodzą podrażnienia. 
Jednocześnie cera staje się promienna, 
odzyskuje blask, jest nawilżona, jędrna 
i napięta. Dzięki działaniu NANOwody 
Nantes nawilżone są głębokie partie 

skóry i podnosi się jej odporność na 
działanie różnego rodzaju czynników.

W Gabinecie "ANETTE" współpra-
cującym z �rmą NANTES do dyspozycji 
są profesjonalne zabiegi wzmacniający 
na twarz, szyje i dekolt SENSI LINE. 
Uzupełnieniem zabiegów w gabinecie 
jest odpowiednio dobrana pielęgnacja 
domowa na która składa się:

Krem regenerująco - łagodzący do 
twarzy i dekoltu - cena ok. 140pln 

Serum uszczelniająco - wzmacnia-
jące w troxyrutyna - cena ok. 110 pln

Emulsje wzmacniająco - rozświetlają-
cą do twarzy i dekoltu - cena ok. 140 pln.

R E K L A M A

Pękające naczynka

MPiPS i PIP zgodne – na urlopach 
rodzicielskich można pracować
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Zatrzymani 
ws. postrzelenia 

Katowiccy policjanci zatrzyma-
li dwie osoby mające związek 
z postrzeleniem 23-latka. Zra-

niony w nogę przebywa on obecnie 
w szpitalu. Z obrażeniami ręki tra�ł 
tam również mężczyzna, który naj-
prawdopodobniej oddał strzał. Broń, 
z której strzelano została odnaleziona 
i zabezpieczona przez śledczych.

Do zdarzenia doszło w czwartek 
około 11.30 na ulicy Pod Kasztanami 
w katowickiej dzielnicy Giszowiec. 
Stróże prawa otrzymali informację ze 
szpitala o mężczyźnie, który został tam 
przywieziony z raną postrzałową nogi. 
Po 15.00 policjanci zajmujący się zwal-
czaniem przestępczości zatrzymali dwie 
osoby, które są podejrzewane o udział w 
tym zdarzeniu. Jedna z nich przebywa 
obecnie w szpitalu z obrażeniami ręki. 
Prowadzone działania doprowadziły do 
odnalezienia przerobionego karabinu 
AK 47 z magazynkiem i 19 sztukami 
amunicji. Zabezpieczono również pisto-
let gazowy i 14 sztuk amunicji hukowej.

Sprawcy zatrzymani

Policjanci zatrzymali dwóch męż-
czyzn, którzy w listopadzie ubie-
głego roku napadli na sklep przy 

ulicy Raciborskiej. Przestępcy sterro-
ryzowali nożem sprzedawcę i ukradli 
pieniądze. Obaj zostali już tymczaso-
wo aresztowani.

29 listopada 2013 roku do sklepu 
przy ulicy Raciborskiej wszedł męż-
czyzna, który nożem sterroryzował 
50-letniego pracownika i zrabował 1500 
złotych. Sprawą zajęli się policjanci zwal-
czający przestępczość przeciwko życiu 
i zdrowiu. Przełom w prowadzonym 
śledztwie nastąpił na początku lutego. 
Śledczy zidenti�kowali wtedy napastni-
ka - 17-latka - który został zarejestrowa-
ny przez sklepowy monitoring. Ustalono 
również, że sprawca miał wspólnika. Był 
nim 23-letni naoczny świadek napadu, 
który złożył wtedy fałszywe zeznania. 
Miały one zmylić śledczych.Kilka dni 
temu obaj katowiczanie zostali zatrzy-
mani. Na podstawie zebranego przez 
policjantów materiału dowodowego 
sąd zdecydował o ich tymczasowym 
aresztowaniu. 

Narkotyki 
w rękach Policji

Policjanci kryminalni z II komi-
sariatu w Sosnowcu zatrzymali 
20-latka, który posiadał przy so-

bie 7 działek marihuany. Dalsze czyn-
ności doprowadziły policjantów do 
zabezpieczenia w mieszkaniu mężczy-
zny 150 działek amfetaminy i dodat-
kowo woreczka z suszem marihuany. 

Sosnowiczanin usłyszy zarzuty zwią-
zane z posiadaniem narkotyków - gro-
zi mu do 3 lat więzienia.

Kryminalni z sosnowieckiego komi-
sariatu, w trakcie patrolowania rejonu 
ulicy Niepodległości, zauważyli młodego 
mężczyznę, który nerwowo się zacho-
wywał. W tym momencie zadziałała ich 
czujność - postanowili wylegitymować 
i skontrolować 20-latka. W trakcie tej 
czynności znaleźli przy nim 7 działek 
marihuany. Narkotyki zostały zabez-
pieczone, a mężczyzna zatrzymany w 
policyjnym areszcie. Dalsze czynności 
doprowadziły policję do ujawnienia i 
zabezpieczenia kolejnych narkotyków 
w mieszkaniu sosnowiczanina. Łącznie 
20-latek posiadał 150 działek amfetaminy 
i 13 działek marihuany. Mężczyzna od-
powie za popełnione przestępstwo przed 
sądem. Grozi mu kara do 3 lat więzienia. 

Aleksandria II

Policja częstochowska poszuku-
je świadków w celu wyjaśnie-
nia okoliczności wypadku, do 

którego doszło w dniu 19 lutego miej-
scowości Aleksandria II, w którym 
zginął pieszy potrącony przez niezna-
nego kierującego pojazdem. Świadko-
wie zdarzenia, jak i osoby posiadające 
informacje mogące pomóc w usta-
leniu jego okoliczności proszone są 
o kontakt z Komendą Miejską Policji 
w Częstochowie.

Policjanci poszukują świadków 
wypadku, do którego doszło 19 lutego, 
prawdopodobnie w godzinach rannych, 
pomiędzy 5.00 a 7.00, w miejscowości 
Aleksandria II gm. Konopiska na ulicy 

Piaskowej. Z ustaleń śledczych wynika, 
że 20 letni pieszy, idąc do miejscowości 
Kopalnia, został potrącony przez jadący 
w tym samym kierunku pojazd. Kierow-
ca samochodu oddalił się pozostawiając 
ciało młodego mężczyzny w pobliżu 
drogi. Informacje można udzielać ano-
nimowo  pod numerami telefonów 34 
3691997, 112 lub 997.

Udusiła kolegę 

Policjanci wyjaśnili sprawę za-
bójstwa 51-letniego mieszkań-
ca Katowic. Podejrzana o to ko-

bieta została zatrzymana i tymczasowo 
aresztowana. Grozi jej dożywotni po-
byt w więzieniu.

25 stycznia tego roku policjanci 
zostali poinformowani o znalezieniu 
zwłok 51-letniego mężczyzny w miesz-
kaniu przy ulicy Długiej. Wstępna eks-
pertyza biegłego z zakresu medycyny 
sądowej wykazała, że mężczyzna został 
uduszony. Śledczy ustalili, że w miesz-
kaniu odbywała się wcześniej impreza 
alkoholowa. Prowadzone w tej sprawie 
działania doprowadziły do ustalenia 
danych personalnych wszystkich jej 
uczestników. Rozpoczęły się wielo-
godzinne przesłuchania. Ich efektem 
było ustalenie, że odpowiedzialną za 
uduszenie mężczyzny jest 54-letnia 
mieszkanka Katowic. Kobieta przyznała 
się do zarzucanego jej czynu i wyjaśniła 
wszystkie okoliczności zdarzenia. Grozi 
jej dożywotni pobyt w więzieniu. 

Ugodziła męża 
nożem

Policjanci z Jasienicy zatrzymali 
41-letnią kobietę, która w cza-
sie domowej awantury ugodziła 

swojego męża nożem. Ranny mężczy-
zna tra�ł do szpitala. Za przestępstwo, 
zatrzymanej może teraz grozić nawet 
do 5 lat za kratami.

Do zdarzenia w Roztropicach. Jak 
ustalono, pomiędzy małżonkami doszło 
do kłótni. Mężczyzna zarzucił żonie, że 
bez przerwy gra na komputerze. Wyrwał 
z jej rąk laptopa. Zdenerwowana kobieta 
w odwecie ugodziła go nożem w ramię. 
Ranny mężczyzna został przewieziony 
do szpitala. Policjanci zatrzymali spraw-
czynię. Badanie stanu jej trzeźwości dało 
wynik ponad 2,5 promila alkoholu. Ko-
bieta tra�ła do policyjnego aresztu. Za 
przestępstwo to może jej grozić nawet 
do 5 lat więzienia. 

Ukradli samochód 
aby oddać go na złom

Policjanci z Bytomia zatrzyma-
li trzech mężczyzn podejrza-
nych o kradzież samochodu. 

Bytomianie w wieku od 24 do 28 lat 
usłyszeli już zarzuty. Odzyskane tico 
zwrócono właścicielowi. Mężczyźni 
odpowiedzą teraz przed prokuratorem. 
Grozi im do 5 lat więzienia.

Policjanci z komisariatu przy ul. 
Rostka poszukiwali skradzionego z ulicy 
Krzyżowej samochodu. Stróżów prawa 
powiadomił 25-letni właściciel pojazdu. 
Z ustaleń wynika, że chorzowianin za-
parkował tico przy ulicy. Po kilku dniach 
przyjechał po niego i zauważył, że auto 
skradziono. Policjanci z komisariatu 
zatrzymali trzech bytomian w wieku 24, 
25 i 28 lat. Mężczyźni usłyszeli już zarzut 
kradzieży auta. Śledczy z komisariatu 
ustalili, że podejrzani chcieli oddać tico 
na złom. W tym celu przepchnęli samo-
chód na jeden z placów przy ulicy Armii 
Krajowej, gdzie zaczęli rozbierać go na 

części. W chwili ich zatrzymania pojazd 
był częściowo rozebrany. Mężczyźni 
odpowiedzą przed prokuratorem. Grozi 
im do 5 lat więzienia.

Już nie okradnie

Wyjątkowo brutalnego mło-
dego mężczyznę, sprawcę 
kilku przestępstw rozbój-

niczych, zatrzymali świętochłowiccy 
policjanci. Został aresztowany na 3 
miesiące. Grozi mu do 12 lat pozba-
wienia wolności.

Jak wynika z dotychczas zgroma-
dzonych akt sprawy, niespełna 18-latek 
ze Świętochłowic, znalazł sobie łatwy 
sposób na beztroskie i bogate życie. Śled-
czy ustalili, że młodzieniec od czerwca 
2013 roku do stycznia 2014 roku włamy-
wał się do mieszkania schorowanego, z 
poważnymi trudnościami w poruszaniu 
się, 74-letniego rencisty. Poprzez po-
pychanie, przewracanie na ziemię, a 
także straszenia pozbawieniem życia, 
wymuszał na nim, oddanie pieniędzy, 
żywności oraz innych przedmiotów. 
Pewnego razu ukradł metalowy piec 
do ogrzewania mieszkania. Łącznie 
okradł poszkodowanego na kilka tysięcy 
złotych. Natomiast 22 stycznia 2014 r. 
wtargnął do mieszkania innego star-
szego mężczyzny i stosując wobec niego 
przemoc zmusił do wydania telefonu 
komórkowego i wiertarki. Sąd Rejonowy 
w Chorzowie aresztował 18-latka na 3 
miesiące. Śledztwo trwa.

Z dziećmi 
o bezpieczeństwie

Komendę Policji w Świętochło-
wicach odwiedzili dzisiaj mili 
goście. Byli to podopieczni 

Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyj-
no - Wychowawczego w Chorzowie. Ra-
zem z policjantami poznawali podsta-
wowe zasady bezpiecznych zachowań, 
w tym między innymi bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym. To kolejna wizyta 
dzieci z Chorzowa w naszej komendzie.

Wizyta ta była odbyła się w ramach 
brytyjskiego Programu The Gateway 
Award - aktywizacji młodzieży niepeł-
nosprawnej. Goście razem z policjan-
tami poznawali podstawowe zasady 
bezpiecznych zachowań. Spotkanie 
było wkomponowane w działania ROK 
PIESZEGO 2014 - JEDŹ - IDŹ - ŻYJ. 
Policjanci zapoznali małych gości ze 
sprzętem i wyposażeniem jakim dyspo-
nuje policja, a później dzieci zwiedziły 
stanowisko kierowania. Oczywiście nie 
obyło się bez licznych pytań, w tym jak 
zostać policjantem. Na zakończenie, po 
rozmowie o bezpieczeństwie w ruchu 
drogowym, wszystkie przybyłe dzieci 
otrzymały kamizelki i breloczki odbla-
skowe ufundowane przez Prezydenta 
Miasta.

Żywieccy policjanci reali-
zując założenia kampanii spo-
łecznej „Rok Pieszego”, która 
w 2014 r. jest realizowana 
pod hasłem „Idź – Jedź – Żyj” 
odwiedzają szkoły zarówno w 
Żywcu, jak i całym powiecie. 
W czwartek  zawitali do Szko-
ły Podstawowej w Oczkowie, 
gdzie prowadzony jest „Klub 
Bezpiecznego Puchatka”. 
Tam rozmawiali z uczniami 
o bezpieczeństwie w ruchu 
drogowym.

Policjanci odwiedzili uczniów ze 
Szkoły Podstawowej w Oczkowie. 
W szkole od kilku lat działa „Klub 

Bezpiecznego Puchatka” w ramach, 
którego dzieci uczą się bezpiecznych 
zachowań zarówno na drodze, jak 
i w życiu codziennym. Włączając się 
w te działania i realizując założenia 

kampanii społecznej „Rok Pieszego”, 
stróże prawa w czasie spotkania uczyli 
dzieci m.in. jak bezpiecznie przejść 
przez jezdnię oraz jak poruszać się po 
drodze, gdy nie ma chodnika. Zwracano 
również uwagę na często popełniane 
przez dzieci niebezpieczne zachowania, 
jak np. wybieganie na jezdnię za piłką, 
czy też nagłe wychodzenie zza autobusu 

bez upewnienia się, czy nie nadjeżdża 
jakiś inny pojazd. W czasie dalszej części 
spotkania policjanci przybliżyli dzie-
ciom specy�ką swojego zawodu, pre-
zentując im sprzęt wykorzystywany w 
służbie. Nas koniec wizyty mundurowi 
rozdali uczniom elementy odblaskowe 
i podkreślali, jak ważne dla własnego 
bezpieczeństwa jest ich noszenie. 

Policjanci w „Klubie Bezpiecznego Puchatka”



lacji  tel. 513-367-700NIERUCHOMOŚCI
 Sprzedam działkę budowlaną 3000 mkw 

wszystkie media Mikołów tel. 501 095 760
 Kamienicę sprzedam w Chorzowie. 

O powierzchni 300m2 14 pokoi. Tel. 797 
187 799 

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

 Sprzedam mieszkanie w Sosnowcu 3 
pokoje, kuchnia, łazienka i WC. Tanio tel. 
797 067 929.

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

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

 Fryzura, makijaż w domu klientki 
na ślub i inne okazje. Tel. (32) 2414746.

 Fryzjer – wizyty domowe (śluby, 
wesela i inne okazje). Tel. (32) 2414746.

 Usługi fryzjerskie w domu klientki. Tel. 
(32) 2414746.

 Usługi remontowo-budowlane, wod
-kan-co-gaz, Adam Sowa tel. 509-657-107

 Mycie okien, sprzątanie w Katowicach 
tel. (32) 2519680 po godz. 20:00.

 Zaopiekuje się starszą osobą tel. (32) 
2519680 po godz. 20:00.

 Pomogę w pracach na ogródku 
w Katowicach tel. (32) 2519680 po 
godz. 20:00.

 lacji  tel. 513-367-700R Ó Ż N E

 Szukam dla syna osoby (wolontariusza), 
który mógłby nauczyć gry na gitarze i pia-
ninie w Katowicach  tel. (32) 2519680 po 
godz. 20:00.

 Proszę o buty zimowe rozm. 42 oraz 
inne ubrania, ciepłą kurtkę itp. rozm. 
175cm  tel. (32) 2519680 po godz. 20:00.

 Pomogę Ci przy likwidowaniu miesz-
kania. Nie wyrzucaj mebli i sprzętu różne-
go (tylko Katowice)  tel. (32) 2519680 po 
godz. 20:00.

 Sprzedam łyżwy � gurowe białe rozm. 
21 używane, Tel. 881 440 350
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TRANSPORT  
LOKALNY

 KRAJOWY 
MIĘDZYNARODOWY

tel. 531 944 531

PRANIE DYWANÓW
POLEĆ NAS SWOIM ZNAJOMYM!

KANAPY
WERSALKI

SOFY

Również czyścimy 
 w domu Klienta

PRZYJEŻDŻAMY PO DYWANY
ODWOZIMY CZYSTE I PACHNĄCE
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POZIOMO: 1 - szlaka, 5 - wyrodek, 8 - rzeka , lewy do pływ Odry, 9 - gat. skowronka, 11 - Adam, skoczek narciarski, 12 - 
gat. wina hiszpańskiego, 15 - szlachecki herb Polski, 17 - radula, 20 - parmezan, ser podpuszczkowy, 21 - zgoda, przymie-
rze, 24 - zając morski, 21 - imitacja, 28 - bankructwo, upadek, 29 - imię żeńskie, 32 - gwiazda zmienna w Gwiazdozbiorze 
Perseusza, 33 - dawn. miara ilości ładunku okrętowego, 36 - uchwalana przez sejm, 39 - godło, znak, 42 - mit. gr. piekło, 
43 - niedźwiedź morski, 45 - przydomek władcy wielkich Mogołów, 46 - jedn. długości w astronomii, 47 - dychawica. 

PIONOWO: 1 - 1 - dźwig, 2 - klej kostny, 3 - pomieszczenie, 4 - tektura nasycona masą smołową, 5 - staroż. miasto pa-
miętne z klęski Hanibala, 6 - rzeka w Rosji prawy dopływ Usy, 7 - koń z pokładu Idy, 10 - pełzak, 13 - zapis testamentu, 
14 - żelazne narzędzie ogrodnicze, 16 - pierw. chem. 17 - surowy befsztyk, 18 - szwajcarskie frytki, 19 - kwitnie tylko raz, 
21 - ptak drapieżny, 22 - stan podobny do snu, 23 - tytuł Gandhiego, 26 - ostrew, słup do suszenia siana, 27 - oszczep le-
gionistów rzymskich, 30 - maksyma, 31 - druga faza księżyca, 34 - ozdoba tałesu, 35 - mit. gr. syn Zeusa , brat Am� o-
na, 37 - wyświęcenie na biskupa, 38 - zwora, 40 - wada, 41 - wyspa Napoleona, 44 - mit. egip. bóstwo księżyca i czasu. 

 Katowice  27.02.2014

Klub Dobrej Książki
Biblioteka Śląska (gmach główny). Kolejną 

książką nominowaną do nagrody Śląski Wawrzyn 
Literacki będzie „Jutro przypłynie królowa” (Wydaw-
nictwo Czarne, 2013) Macieja Wasielewskiego. Autor 
dostał się na wyspę Pitcairn na Oceanie Spokojnym, 
podając się za antropologa badającego żeglarskie sagi. 
W 1790 roku do jej brzegów dotarła część zbuntowanej 
załogi angielskiego okrętu Bounty wraz z przywiezio-
nymi z Tahiti kobietami i mężczyznami. Obecnie żyje 
tam kilkadziesiąt osób. Sześć razy do roku w pobliże 
wyspy podpływa statek, czasem zawija jacht, a miesz-
kańcy z tajemniczych powodów niechętnie patrzą na 
obcych. To, co odkrył Maciej Wasilewski, okazało się 
jeszcze bardziej skomplikowane, niż przeczuwał…
Start – godz. 17.00. Wstęp wolny

 Jastrzębie Zdrój.  01.03.2014

Klimakterium 2 czyli Me-
nopauzy Szał

Miejski Ośrodek Kultury. Wydawało nam się, że 
o klimakterium powiedzieliśmy już wszystko... Mylili-
śmy się! Elżbieta Jodłowska powraca z nowym hitem! 
„Klimakterium 2 czyli Menopauzy Szał” powstało na 
wyraźną prośbę publiczności, która chciała poznać 

dalsze losy bohaterek – już nie młodych, ale jakże 
młodych. Zupełnie nowe piosenki we wspaniałych 
aranżacjach i z zabawnymi tekstami, których nie 
można przestać nucić, złożone choreogra� czne układy 
i ta niepowtarzalna energia, którą występujące na 
scenie aktorki dzielą się z publicznością. Częścią z 
nich spotkaliśmy się w „Klimakterium...i już!”, ale do 
tego zacnego grona dołączyły też nowe artystki, jedna 
lepsza od drugiej i wszystkie zupełnie znakomite. 
Start – godz. 16.00. Bilety: 75 zł

 Rybnik  01.03.2014

Histerie miłosne
Teatr Ziemi Rybnickiej- Rybnickie Centrum 

Kultury. To komedia autorstwa Murraya Schisga-
la scenarzysty � lmowowego, który zyskał rozgłos 
dzięki komedii „Tootsie”. „Histerie…” napisane na 
początku lat sześćdziesiątych odniosły brawurowy 
sukces teatralny na deskach Broadwayu. „Histe-
rie miłosne” łączą w sobie elementy absurdalnego 
humoru i klasycznej farsy. Czarny humor miesza 
się tu z grozą a bohaterowie stając na życiowych 
zakrętach są tym śmieszniejsi im trudniejsze jest 
ich położenie. Marian (Szymon Bobrowski) planuje 
pozbyć się żony (Magdalena Boczarska) ponieważ ma 
kochankę. Kiedy przypadkiem spotyka na moście 
dawno niewidzianego szkolnego kumpla (Bartłomiej 
Topa), wpada na pomysł, którego konsekwencje dają 

początek lawinie tragiczno-śmiesznych wydarzeń. 
Start – godz. 16.00. Bilety: 80 zł

 Katowice  01.03.2014

Bajka o jazzie
Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bo-

chenek. Jazz może być świetną rozrywką i okazją do 
dobrej zabawy. Nieprzekonanych przekonają o tym 
Kot, dwie papużki Uli i Dudi, piesek Bejzi, królik 
Djuk, Myszobilla, Aretmysza oraz inni niesamowici 
bohaterowie Bajki o jazzie. Wspólnie z nimi wybie-
rzemy się w niezwykłą podróż po niemal wszystkich 
odmianach muzyki jazzowej i improwizowanej. Dzię-
ki jazzowemu Kotu będziemy mogli poznać meandry 
jazzu, aktywnie uczestnicząc w przedstawieniu. Jeśli 
dodać do tego diabelsko zdolnych wykonawców i 
fantastyczną opowieść z kotem w roli głównej, może 
się okazać, że nie tylko Wasze małolaty, ale i Wy sami 
uzależnicie się od życia w rytmie muzyki jazzowej! 
Start – godz. 16.00. Bilety: 30 zł

 Katowice  03.03.2014

Sposób na kobietę czyli Ro-
manca Jacka Chmielnika

Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bo-
chenek. Do czego może posunąć się mężczyzna by 

zdobyć kobietę ? Ona, Bianka (Magdalena Walach) 
rozdarta pomiędzy względami dwóch adoratorów 
(Paweł Okraska, Marcel Wiercichowski), tryska-
jących inteligentnym humorem i wyszukanymi 
podstępami w celu zdobycia kobiety. Który z nich 
okaże się zwycięzcą, a który będzie miał złamane 
serce ? Nie dajcie się zwieść klasycznej oprawie 
! Romanca to przewrotna, brawurowa komedia 
współczesna, pełna pikantnego humoru, namięt-
ności, niesamowitych, momentami akrobatycznych 
wyzwań dla aktorów. Obsada spektaklu: Magda 
Walach Paweł Okraska Marcel Wiercichowski. 
Start – godz. 19.00. Bilety: 40 zł

 Tychy  04.03.2014

Grupa MoCarta - 
"Ale CZAD!

Teatr Mały. Ale Czad, czyli podróże Grupy Mo-
Carta to nowy program kwartetu, w którym muzycy 
zagrają i opowiedzą między innymi o Chinach, Fran-
cji, Kostaryce i egzotycznej Republice Czeskiej. W 
programie Muzycy zagrają wiele nowych utworów, 
ale czasem wrócą do kilku swoich evergreenów. Nowy 
program Grupy MoCarta to największe przeboje 
muzyki nie tylko klasycznej, inteligentny żart i mnó-
stwo energii z całego świata - jednym słowem będzie 
CZAD! Start – godz. 19.00. Bilety: 60 zł

Rozwiązania konkursów prosimy przesyłać na osobnych kartkach pocztowych do 07.03.2014 roku, na adres redakcji – Kurier Polski co tydzień, ul. Budowlana 5g , 40-301 Katowice.
Wśród kartek z prawidłowymi odpowiedziami wylosujemy atrakcyjne nagrody. Rozwiązania i listę laureatów opublikujemy w  numerze Kuriera Polskiego.
Poprawne hasło krzyżówki z nr 5(64) to „SKOCZEK NARCIARSKI”. Wśród wielu przysłanych kartek wylosowaliśmy zwycięzcę. Jest nim Kasia Moskwa.
Poprawne rozwiązanie rebusu z nr 5(64) to „CHUDY CHUCHA, GRUBY DMUCHA”. Zwycięzcami zostali Anita Kowalska i Arkadiusz Drabek
Po odbiór nagród zapraszamy do redakcji: Katowice, ul. Budowlana 5g , od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

CO? GDZIE? KIEDY? W NADCHODZĄCYM TYGODNIU

KURACJA LIPIDOWA ZIAJA MED

FIZJODERM BALSAM
Bogata bio-emulsja nawilżająca na bazie fosfolipidów. Tworzy multi-lamelarną strukturę naśladującą budo-
wę naskórka. Jest idealnie kompatybilna ze skórą - bio-dostępna i skuteczna.

- formuła o wysokiej tolerancji 
- bez kompozycji zapachowej 
- bez parabenów 
- bez olejów mineralnych 
- bez silikonów 
- bez barwników
WSKAZANIA: 
skóra alergiczna, atopowa, odwodniona 

EFEKT MED:
- Uzupełnia ubytki fi zjologicznych 
  składników skóry. 
- Intensywnie nawilża oraz zmniejsza 
  transepidermalną utratę wody. 
- Wyraźnie redukuje podrażnienia. 
- Nie narusza ciągłości warstwy 
  lipidowej naskórka.
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