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W skrócie z 
Pełniący obowiązki 

prezesa NFZ odsunięty

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia 
zdecydowała o odsunięciu od pełnie-
nia obowiązków p.o. prezesa Marcina 
Pakulskiego na czas wyjaśnienia spra-
wy dotyczącej umowy z katowickim 
szpitalem EuroMedic. Wnioskował o to 
minister zdrowia Bartosz Arłukowicz. 
Marcina Pakulskiego za sterami NFZ 
zastąpi obecna wiceprezes Funduszu 
ds. finansowych, Wiesława Kłos. Pa-
kulski, gdy pełnił funkcję wiceprezesa 
NFZ, w połowie 2013 roku według 
publikacji prasowych "wymógł na pod-
władnych, aby jego nazwisko zniknę-
ło z protokołów CBA, pokazujących 
nadużycia w śląskiej służbie zdro-
wia", gdzie wcześniej był zastępcą 
dyrektora oddziału. Minister zdrowia 
wystąpił do Rady NFZ, aby odsunęła 
Pakulskiego od pełnienia obowiązków 
na czas wyjaśnienia sprawy. Zapowie-
dział też, że zwróci się do CBA o pełne 
zbadanie wszystkich okoliczności dot. 
raportu śląskiego CBA.

W Katowicach pobiegli 
dla Ukrainy

Ubrani w niebiesko-żółte stroje 
uczestnicy biegu "Razem z Ukrainą" 
przemierzyli w niedzielę 2 marca 
5-kilometrową trasę. To gest solidar-
ności ze stojącą na krawędzi wojny 
Ukrainą. Bieg "Razem z Ukrainą" 
odbył się w tym samym czasie w Ka-
towicach i we Lwowie. Na mecie pod 
bramą Śląskiego Ogrodu Zoologicz-
nego odbyła się zbiórka darów dla 
ludzi z Majdanu oraz akcja pisania 
listów i petycji zorganizowana przez 
Amnesty International. Katowickie 
Stowarzyszenie Pokolenie przez cały 
czas organizuje też pomoc. Potrzeb-
ne są lekarstwa, środki opatrunkowe, 
ubrania i pieniądze. 

Ruda Śląska: Utrudnienia 
na ul. Katowickiej

Kierowcy jeżdżący po Rudzie Ślą-
skiej muszą być gotowi na kolejne 
utrudnienia w ruchu. 5 marca rusza 
rozbiórka wiaduktu przy ulicy Kato-
wickiej. W związku z rozpoczęciem 
przez Kompanię Węglową rozbiórki 
wiaduktu przy ul. Katowickiej w Ru-
dzie Śląskiej, od środy 5 marca po-
jawią się w tym miejscu utrudnienia 
w ruchu. Samochody jadące w kie-
runku Świętochłowic korzystać będą 
z objazdu poprowadzonego ul. Ka-
towicką - 11 Listopada - Pordzika - 
Tunkla, natomiast objazd dla pojaz-
dów poruszających się w kierunku 
przeciwnym poprowadzony został ul. 
Tunkla i Siekiela. 

Świętochłowice przebudowują 
przystań kajakową. 

W Świętochłowicach rusza kolejna 
inwestycja. Firma Inveko z Libiąża już 
niebawem rozpocznie prace związa-
ne z przebudową obiektów przystani 
kajakowej na „Skałce”.Wykonawca 
na przeprowadzenie inwestycji bę-
dzie miał 6 miesięcy. W ramach inwe-
stycji zostanie przebudowany obiekt 
przystani, wyremontowane będą 
pomosty na stawie, obecną stalową 
pergolę zastąpi nowa, drewniana. 
Zagospodarowany zostanie ponadto 
teren wokół przystani, planowana jest 
także wymiana nawierzchni chodni-
ków i placów, a także pojawią się sto-
jaki na rowery. Koszt całej inwestycji 
wyniesie 1,2 mln zł, w 85 procentach 
zostanie ona dofinansowana ze środ-
ków unijnych.

czwartek
17:30

Każdy z nich ma pewne miejsce 
w europarlamencie. Jednak 
na każdym z nich ciąży też 

odpowiedzialność pociągnięcia list 
wyborczych swoich partii. Jerzy Buzek, 
Kazimierz Kutz i Adam Gierek, czyli 
jedynki w wyborach w województwie 
śląskim, stoczą z sobą korespondencyj-
ny bój. Stawką jest nie tylko prestiż, ale 
też to ilu kandydatów z niższych miejsc 
uda się wciągnąć do Europy. Komu 
walka między głośnymi nazwiskami 
może pomóc, a komu zaszkodzić?

Jerzy Buzek, Adam Gierek i Kazi-
mierz Kutz. Trzy szable z województwa 
śląskiego. Każdy z nich do politycznego 
raju zapewne się dostanie, jednak stawką 
oprócz wyniku jest też prestiż. - Profesor 
Buzek może być lokomotywą dla swojej 
opcji, natomiast reżyser Kutz reprezentuje 
inną opcję i tam może swoimi argumen-
tami przekonywać społeczeństwo, że ma 
głosować tak, jak on by tego chciał - mówi 
prof. Adam Gierek, eurodeputowany. 
Ta inna opcja ma, tak jak w przypadku 
Gierka, lewicowe korzenie. - Najwyższy 
czas, żeby Polskę przyłączyć do Śląska, 
dlatego, że tu jest Europa - przekony-
wał w Katowicach podczas prezentacji 

kandydatów  do Parlamentu Europej-
skiego Europy Plus i Twojego Ruchu 
Kazimierz Kutz. Siła jego osobowości 
ma wzmacniać pozycję Europy Plus i 
Twojego Ruchu. - Ja już raz byłem lo-
komotywą, ale niewiele z tego wyszło 
dla Śląska, bo PO nic nie zrobiła. Teraz 
jestem drugi raz - mówił w Katowicach 
wybitny reżyser.  

Każda z lokomotyw będzie ciągnąć 
wyborców w swoją stronę. Tyle, że po-
ciąg do Europy Kutza z racji swojego 
pochodzenia będzie liczył na wyborców 
zarówno z lewej, jak i położonej bliżej 
centrum strony. W tej sytuacji tylko 

Jerzy Buzek może być gwarantem suk-
cesu dla Platformy. Za lokomotywami 
z nadziejami nie bez pokrycia ustawili 
się już ci, którzy Brukselę dobrze znają. 
- Sądzę, że zrobimy dobry wynik, który 
pozwoli nam wprowadzić do Parlamen-
tu Europejskiego nie tylko lidera, ale 

przynajmniej jeszcze dwie osoby - uwa-
ża Genowefa Grabowska, kandydatka 
do europarlamentu. Politolodzy nie 
mają wątpliwości. Do końca nie będzie 
wiadomo kto oprócz liderów wzmocni 
partyjne drużyny w Brukseli. Walka 
będzie raczej wyrównana, choć niektó-
rzy są już od lat na uprzywilejowanej 
pozycji.  - Kazimierz Kutz, szczególnie w 
tej śląskiej części naszego województwa, 
odbierze Jerzemu Buzkowi sporą liczbę 
głosów. Natomiast w tej rozgrywce bez-
pieczniejszy jest Adam Gierek, bo on w 
Zagłębiu ma swój naturalny matecznik i 
pewnie zbierze głosy - podkreśla Tomasz 
Słupik, politolog. Rozgrywka dopiero się 
rozpoczyna. Będzie mocna, bo czasu jest 
niewiele. Jej wynik zależeć może także 
od tego, jak rozegra kampanie cała dru-
żyna i na ile wystarczy sił niemłodym już 
przecież liderom.

Adam Szaja

Piotr Litwa, który wkrótce obejmie urząd wo-
jewody śląskiego po Zygmuncie Łukaszczyku 
zapowiedział, że będzie rzecznikiem górnic-

twa, jednak pod pewnymi warunkami. Do zmiany na 
stanowisku wojewody odnieśli się śląscy posłowie PiS. 
Uważają, że po odwołaniu Łukaszczyka jego miejsce 
powinien zająć któryś z obecnych wicewojewodów, a 
Litwa powinien nadal pełnić funkcję prezesa WUG, 
bo dobrze wykonuje swoje obowiązki.

W górnictwie pewny jak mało kto. Jednak na 
politycznych salonach, na które powoli właśnie wkracza, 
Piotr Litwa to "świeżak". W piątek, 28 lutego z urzędem 
prezesa Wyższego Urzędu Górniczego Piotr Litwa się 
pożegnał. Zapowiedział jednak, że przy okazji bycia 
wojewodą będzie też rzecznikiem śląskiego górnictwa. 
I choć nominację otrzymał prosto z Warszawy, to naci-
sków się nie obawia. - Mam ten komfort, że nie jestem 
wprost zależny od miejscowych polityków - podkreśla. 
Jednak z opozycyjnej strony już mnożą się przeciwne 
głosy. - Można uznać że Platforma Obywatelska bawi 
się województwem śląskim - uważa Wojciech Szarama 
z PiS. Wymienia problemy z marszałkiem, Kolejami 
Śląskimi czy Stadionem Śląskim. Do tego były już 
wojewoda Zygmunt Łukaszczyk według niego biernie 
się tylko przyglądał. 

Teraz, by ratować sytuację według PiS na gorą-
cym krześle sadza się prezesa, którego chwali cała 
branża. - Dlaczego został on zdjęty z WUG w tak 
trudnej sytuacji dla sektora, dla tej branży? To jest 
niepokojące. Wydaje się, że to niedobra decyzja. Po-
zostaje teraz otwartą kwestią kto będzie zarządzał tak 
ważnym urzędem górniczym - zastanawia się głośno 
Grzegorz Tobiszowski, poseł PiS. Oficjalnie będzie 
to jeszcze prezes - Piotr Litwa. -Pan prezes Litwa jest 

dalej prezesem WUG. W momencie, kiedy zostanie 
odwołany wszczęta zostanie procedura konkursowa - 
mówi Jolanta Talarczyk, rzecznik prasowy Wyższego 
Urzędu Górniczego. Bez konkursu, a z bezpośredniego 
nadania byłego wojewodę Łukaszczyka wkrótce przyjąć 
ma górnictwo. - Zawsze wysoko oceniałem wojewodę 
śląskiego, od dawna upominało się o niego ministerstwo 
gospodarki - mówi Donald Tusk, premier RP. 

Sam Zygmunt Łukaszczyk do niedawna nie za-
przeczał, że już wkrótce zajmie się tematyką związaną 
z kopalniami. - W tej nowej przestrzeni społeczno-go-
spodarczej województwa śląskiego jest wiele obszarów 
aktywizacji zawodowej, dzięki którym różnego rodzaju 
doświadczenia można maksymalnie wykorzystać – mówi 
były wojewoda śląski. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, 
Łukaszczyka z otwartymi ramionami przyjmą w jednym 

z przedsiębiorstw grupy kapitałowej Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej. - Bardzo wysoko cenimy go jako menadżera 
- mówi Katarzyna Jabłońska-Bajer, rzecznik prasowy 
Spółki. Wiele wskazuje na to, że były wojewoda zostanie 
wiceprezesem w JSW Koks. Spółkę tworzą cztery koksow-
nie. Przed rozpoczęciem kariery wojewody Łukaszczyk 
był już wiceprezesem, ale w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. 
– To, czy przyjdzie jeden, czy drugi sprawny menedżer nie 
sprawi, że górnictwo odetchnie. Zacznie za to wychodzić na 
prostą. Na razie górnictwo dryfuje - mówi dr Jerzy Dudała, 
publicysta ekonomiczny. Z największą spółką - Kompanią 
Węglową - na czele. Tu na fotel prezesa również Zygmunt 
Łukaszczyk jest przymierzany. Rada nadzorcza wszczęła 
procedurę konkursową, w której wyłoniony będzie nowy 
prezes tego giganta.

Adam Sierak

Rusza wyborczy wyścig śląskich lokomotyw

Wojewoda śląski: nie jestem 
zależny od lokalnych polityków
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Mieszkańcy osiedli przy ulicach Jagiel-
lońskiej i Ostrogórskiej są oburzeni. 
Boją się smrodu, hałasu, spadku cen 
mieszkań, a przede wszystkim oba-

wiają się o zdrowie swoje i swoich bliskich. W pobli-
żu ich bloków, niespełna trzy kilometry od centrum 
Sosnowca, ma stanąć Zakład Utylizacji Termicznej 
Osadów Ściekowych i Odpadów Komunalnych. 
Według planów obiekt zostanie wybudowany przy 
ulicy Radocha 4, nad brzegiem Czarnej Przemszy i 
nieopodal jednej z głównych dróg wiodących mię-
dzy innymi do Mysłowic. Pogłoski o powstawaniu 
spalarni wywołały falę kontrowersji w mieście. 
Plakaty na ulicach już straszą widokiem rodzin 
noszących maski przeciwgazowe.

Spalarnie śmieci są na cenzurowanym w całym 
regionie. Sprzeciwiano się im w Rudzie Śląskiej i Dą-
browie Górniczej. Na budowę spalarni śmieci w swoim 
mieście, nie chcą się zgodzić również mieszkańcy 
Knurowa. W Sosnowcu, trwa zbieranie podpisów 
w proteście przeciwko spalarni. W całym mieście 
ustawiono kilkanaście punktów, w których można 
było przyłączyć się do tej akcji. Chętnych nie brako-
wało. – Kto to widział takie rzeczy budować? Przez 
hałas z ulicy już tu nie można okna otworzyć, a teraz 
oddychać nie będzie czym? – skarży się Pani Danuta, 
mieszkająca na osiedlu „Południe”. Nie chce podawać 
nazwiska, ale zapewnia, że większość jej sąsiadów 
myśli podobnie. Interesuje ich przede wszystkim co w 
tej sprawie zamierzają zrobić władze miasta.

 - A kto panu o tym powiedział? – dziwi się 
Rafał Łysy, Naczelnik Wydziału Informacji i 
Promocji Miasta Sosnowiec, zapytany o plany 
budowy zakładu utylizacji termicznej przy Ra-
docha 4. Na wieść o ogłoszeniach wiszących na 
ulicach odpowiada – Plakaty są nieuprawnione 
i szkodzą dobremu imieniu miasta. Będziemy żą-
dać sprostowania od ich autorów. Skąd taka ostra 
reakcja? Otóż zdaniem urzędników problem 
spalarni został niepotrzebnie wyolbrzymiony. 
Prezydent Siemianowic Śląskich, wyznaczony 
przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, 
rozpoczął jedynie postępowanie związane z 
wydaniem decyzji o uwarunkowaniach środo-
wiskowych ewentualnej inwestycji. Sosnowiecki 

magistrat już zgłosił swoje zastrzeżenia, a nawet 
gdyby nie zostały one wzięte pod uwagę, to do 
rozpoczęcia budowy jeszcze bardzo długa droga. 
 Na posiedzeniu Komisji Rozwoju Miasta prezy-
dent Kazimierz Górski jasno dał do zrozumienia, 
że bez przyzwolenia mieszkańców nie będzie 
żadnej spalarni, stwierdził dobitnie Łysy.

Dr inż. Wojciech Mokrosz z Wydziału Che-
micznego Politechniki Śląskiej ubolewa, że już sama 
nazwa „spalarnia śmieci” wywołuje negatywne sko-
jarzenia. – Aktualne przepisy zmuszają do maksy-
malnego ograniczenia emisji szkodliwych substancji, 
a możliwości techniczne są bardzo duże. W Szczecinie 
na przykład budowana jest spalarnia, która będzie 
emitować dziesięciokrotnie mniej dwutlenku siarki 
niż przewidują to normy unijne – uspokaja.

Spalarnię w Sosnowcu chce wybudować Za-
kład Utylizacji Termicznej Odpadów i Osadów 
Ściekowych. Jego prezes Krzysztof Filipek również 
stara się rozwiać obawy związane ze smogiem i 
smrodem. – Przy spalarniach zawsze buduje się 
instalacje towarzyszące, które oczyszczają dym. 
Taki obiekt w ciągu roku emituje mniej pyłu niż 
od ośmiu do szesnastu domów opalanych węglem 
– przekonuje. W Polsce działa około sześciuset 
podobnych zakładów, a zanieczyszczenia z pro-
dukowanych przez nie spalin nie kumulują się 
w organizmie i na dłuższą metę nie stanowią 
zagrożenia dla istot żywych. Prezes zapewnia 
też, że chętnie udostępni raport środowiskowy 
dotyczący planowanej budowli. Zakład Utyliza-
cji Termicznej Osadów Ściekowych i Odpadów 
Komunalnych bez wątpienia jest problemem, 
który trzeba dokładnie przemyśleć. Należy jednak 
zrobić to spokojnie, znając wcześniej argumenty 
wszystkich zainteresowanych. 

W Sosnowcu może powstać 
bomba biologiczna. Jej rolę 
odgrywałaby spalarnia 
śmieci, która ma zostać 
wybudowana niemal 
w samym centrum miasta. 
Sosnowiczanie się buntują, 
atakując pomysłodawców 
projektu. Nie do końca 
wiadomo tylko czy 
naprawdę jest o co walczyć.

 Jakub Wesecki

Bomba 
czy 

niewypał?

Tybetańska firma kosmetyczna Tian-
De bardzo długo szukała miejsca 
w którym mogłaby zaprezentować 

swoje produkty. Naturalne kosmetyki, by 
klienci nie zwątpili w ich jakość, potrze-
bowały odpowiedniej otoczki. Restauracja 
znajdująca się na czwartym piętrze Galerii 
Skarbek ma najlepszą loklizację w ca-
łej aglomeracji, obsługę na najwyższym 
poziomie, dwa gignatyczne projektory 
wizualne i wykwintne jedzenie. 

Pan Mirosław Milic zorganizaował kon-
ferencję swojej firmy w Variete ponieważ 

szukał miejsca z wygodną dla wszytskich 
lokalizacją. Jak sam mówi - Restauracja 
położona jest w samym centrum Katowic. 
Jest oddalona zaledwie kilka przecznic od 
najnowocześniejszego dworca kolejowego w 
Polsce, zaraz obok znjduje się dworzec auto-
busowy do którego dojeżdżają „PolskieBusy” 
z całego kraju. Położona w rynku resturacja 
ma doskonałą loklaizację zarówno dla po-
dróżójących samochodem jak i komunika-
cją miejską. Pod samą resturacją znajdują się 
przystanki autobusowe i tramwajowe a kilka 
metrów dalej jest duży praking. 

Wejścia do retauracji są dwa, przejście 
prowoadzi przez główne wejścia Galerii 
Skarebk, do Variete dostaniemy się rów-
neiż dzięki dwóm przeszklonym windom, 
które wniosą nas na sam szczyt Galerii. 
Jedna winda pomieści nawet 15 osób a 
przejażdżka nią gwarantuje niezapomnia-
ne widoki. 

Mirosław Milc na pierwszą konferencję 
zorganiozwaną w Variete zaprosił ponad 
100 osób. Podczas przerwy skorzystał z 
wczesniej zapraponowanej przez obsługę 
restauracji opcji „coffee break”, czyli prze-
rwy na kawę z drobnym poczęstynkiem. 
- Obsługa była na najwyższym poziomie a 
jedzenie wszystkim smakowało – zachwala 
Milc. Organizatorów ujęło ekskluzywne 
wnętrze restauracji, perfekcyjne nagłośnie-
nie, projektory i ekrany ledowe, które jak 

sami stwierdzili - robią ogromne wrażenie. 
Goście z Variete wyszli bardzo zadowoleni 
a orgnizatorzy osiągneli swój cel, dlatego 
jak zapowiadają w kwietniu planują kolejne 
międzynarodowe sympozjum. Tym razem 
na 300 osób. 

Oferta Restauracji jest bardzo szeroka 
i elastyczna, jak podkreśla jej właściciel 
Krzysztof Wendorf - dopasowana specjalnie 
do indywidualnych potrzeb klienta. Restau-
rator chce przekonać swoich klientów do 

voucherów zamiast biletów wstępu. - Nie 
oczekajuję od swoich gości bądź organiza-
torów konferencji, że będą płacić za wstęp 
lub rezerwację miejsc w Variete. Oferuję 
talony w wysokości 15-20 zł, które w pełni 
są do wykorzystania przy barze lub z karty 
dań. To bardzo atrakcyjne rozwiązanie 
zważając na ceny rezerwacji stolików w 
naszej alomeracji, które sięgają często nawet 
150zł lub biletów wstępu do lokali i klubów 
w wysokości 15-20zł. 

Restauracja Variette znajduje się na czwartym piętrze Galerii Skarbek w Katowicach, przy ulicy Mickiewicza 4. 
Czynna jest codziennie od 14:00-22:00 a w weekendy od 14:00 -05:00. Rezerwacji można dokonywac pod numerem tel. 535 272 391. 

Variete zorganizuje i Twoją konferencje
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Na salę wchodzi trzydzieści 
osób. Jest wśród nich pięt-
naście kobiet i piętnastu 
mężczyzn. Panie zajmują 

miejsca przy wcześniej przygotowanych 
stolikach, panowie natomiast przysiadają się 
do nich. Pary mają chwilę, by ze sobą poroz-
mawiać, ale nie trwa ona długo. Mężczyzna 
odchodzi od stolika po pięciu minutach, a 
na jego miejscu natychmiast pojawia się 
następny. Panowie zmieniają się tak długo, 

aż każdy z nich porozmawia z każdą z pań. 
Wszystkie pary dysponują dokładnie taką 
samą ilością czasu. Uczestnicy spotkania 
mają przy sobie specjalne karty, na któ-
rych zaznaczają, czy druga osoba zrobiła na 
nich wrażenie. Jeśli po zakończeniu zabawy 
okaże się, że dwie osoby zaznaczyły siebie 
nawzajem, to organizatorzy umożliwiają im 
wymianę danych kontaktowych. Na tym 
właśnie polega speed dating, czyli po prostu 
szybkie randkowanie.

Ta metoda poszukiwania drugiej po-
łówki przywędrowała do nas z zachodu. 
Pierwsze randki na czas, odbywały się w Los 
Angeles pod koniec lat dziewięćdziesiątych 
ubiegłego wieku. W Polsce słyszy się o nich 
od niedawna, a w Katowicach pionierem or-
ganizowania tego typu spotkań był Uniwer-
sytet Śląski. Wcale nie jest to jednak rozryw-
ka tylko i wyłącznie dla młodzieży. Jedną z 
pierwszych imprez speed datingowych w 
regionie zorganizował Wydział Pedagogiki 
i Psychologii, na którym studiuje o wiele 
więcej dziewcząt niż chłopców. Spotkanie 
miało więc na celu przyciągnięcie panów 
również z innych wydziałów i uczelni. Od 
tamtej pory szybkie randki stały się o wiele 
bardziej zróżnicowane. 

W Katowicach takie imprezy organi-
zowane są dla osób dorosłych, które chcą 

znaleźć życiowego partnera. Istnieje także 
możliwość zapisania się na specjalne spotka-
nia, na przykład dla samotnych rodziców. 
Ludzie wierzący mogą wziąć udział w speed 
datingu, podczas którego poznają osoby 
wyznające takie same wartości. Prawdzi-
wym hitem są natomiast randki tematyczne, 
organizowane z myślą o osobach mających 
podobne zainteresowania. Kinomaniacy, 
sportowi pasjonaci czy miłośnicy podróży 
z pewnością znajdą podczas nich, wspól-
ny temat do rozmowy. Warto dodać, że 
chcąc uczestniczyć w randce na czas trzeba 
określić przedział wiekowy osób, z którymi 
chcemy się spotkać, ale ilość lat na karku 
wcale nie zmusza do rezygnacji z zabawy. 
– Znajomi pukali się w czoło, gdy mówiłem 
im, że idę na szybką randkę. Śmiali się, że 
może być dla mnie za szybka – wspomina 
Adrian Ratajczyk. Czterdziestosześciolatek 
z Wrocławia dwa razy udał się na speed 
dating. - Spotkałem tam pewną kobietę, z 
którą do dziś często się widujemy – dodaje 
z uśmiechem.

- Randka na czas to bardzo fajny pomysł, 
ale nie można iść na nią z przekonaniem, 
że znajdzie się miłość swojego życia. Za-
miast tego lepiej potraktować ją jako dobrą 
zabawę i szansę na poznanie ciekawych 
ludzi – opowiada  Patrycja Kolawska, 

dwudziestopięciolatka, która kilka razy 
była na takim spotkaniu. W speed datingu 
nie chodzi wcale o to, aby długie godziny 
potrzebne na poznanie drugiej osoby za-
stąpić raptem kilkoma minutami. To tylko 
pierwszy krok do ewentualnej znajomości, 
ale zmusza on do zastanowienia nad tym 
kim się jest i czego oczekiwać od przyszłe-
go partnera. W końcu liczy się pierwsze 
wrażenie, a czasu jest niewiele. Spędzenie 
pięciu minut w towarzystwie nieznajomego 
może być okazją do niewinnego flirtu albo 
poznania kogoś o podobnych zainteresowa-
niach. To także dobry sposób by poćwiczyć 
prezencję i pewność siebie, czyli cechy, które 
przydają się nie tylko w kontaktach damsko 
– męskich.

Aby sprawdzić gdzie i kiedy odbywają 
się najbliższe imprezy speed datingowe 
najlepiej poszperać trochę w internecie. 
Istnieje przynajmniej kilka stron, na któ-
rych znajdują się potrzebne informacje. 
Następnie należy wybrać interesujące nas 
spotkanie i uiścić opłatę stanowiącą wpiso-
we, zdarza się, że nie przekracza trzydziestu 
złotych. Pozostaje jeszcze odpowiednio 
się przygotować – w końcu to przecież 
randka – i spróbować dobrze się bawić. 
Może okaże się, że miłość od pierwszego 
wejrzenia faktycznie istnieje?

R E K L A M A

Podobno można zakochać 
się od pierwszego 
wejrzenia. Jeśli to prawda, 
to pięć minut tym bardziej 
wystarczy. Właśnie tyle 
czasu mają dla siebie 
uczestnicy spotkań 
znanych pod nazwą speed 
dating, które odbywają się 
m. in.w Katowicach.

 Jakub Wesecki

Od pierwszego wejrzenia
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Dot ychczas w ramach 
projektu do którego przy-
stąpiło 11 gmin, udało się 
wybudować ponad 1 200 

km sieci kanalizacyjnej i wodociągo-
wej, uszczelnić około 27 km sieci oraz 
uruchomić instalację suszenia osadów. 
- To pond 800 mln. zł netto - zaznacza 
Janusz Michałek, Przewodniczący 
Zarządu Związku Międzygminnego 
ds. Ekologii w Żywcu. - W praktyce 
oznacza to, że 95% obywateli na Ży-
wiecczyźnie będzie miało możliwość 
przyłączenia do sieci kanalizacyjnej,co 
za tym idzie, zwiększy się rozwój tury-
styczny i przemysłowy - dodaje. 

Kwalifi kowalność projektu zaczęła 
się w 2009 roku, władze gmin zaciągnęły 
pożyczki aby móc realizować fazę II 
inwestycji i przystąpiły do jej wyko-
nania. Jak przyznaje Antoni Szlagor, 
Przewodniczący Zgromadzenia Związku 
Międzygminnego nikt nie był pewien 
czy dotacje unijne zostaną przyznane. - 
Po prostu zaryzykowaliśmy, świat należy 

do odważnych, pokazaliśmy, że można w 
taki sposób działać i nie wolno patrzeć 
na pewne uwarunkowania. Nie należy 
się bać trzeba iść do przodu - mówił 
Burmistrz Miasta podczas 
gali wręczania dotacji UE. 

Dziś dzięki odwadze 
wójtów projekt wchodzi 
w III fazę. - Mamy najlep-
szą wodę jaka może być 
w Polsce, chcemy ją tutaj 
zatrzymać, zbudować 
szereg systemów małej 
retencji, zrobić system 
przeciwpowodziowy i 
oczyścić Jezioro Żywieckie. 
Wzmocnimy jego właściwości 
przeciwpowodziowe a 
na to nałożymy ma-
trycę turystyczną, 
będą stateczki i plaże 
- zapowiada Janusz 
Michałek

Władze gmin jednomyśl-
nie podkreślają, że dojście 

do porozumienia w sprawie realizacji 
projektu nie było łatwe. Należało wy-
pracować 11 różnych kompromisów, 
mniej lub bardziej wygodnych dla po-
szczególnych gmin. Teraz jak powiedział 
Michałek najważniejsze jest mądre i ra-
cjonalne wykorzystanie środków które 
przyznała Komisja Europejska - tak aby 
nasze dzieci po raz drugi nie płaciły za 
modernizację sieci którą tutaj budujemy. 
Myślę, że stworzyliśmy obraz małej Unii 
na Żywiecczyźnie. Jak dodała Elżbieta 
Bieńkowska - niewątpliwie, kooperanci 
i współpracujący w ramach realizacji 
projektu są tym co ten projekt wyróżnia. 

Projekt „Oczyszczanie Ścieków na 
Żywiecczyźnie - faza II” w imieniu 11-stu 
gmin realizuje Związek Międzygminny 
ds. Ekologii w Żywcu. Projekt współfi -
nansowany jest przez Unię Europejską ze 
środków Funduszu Spójności w ramach 

Programu Infrastruktura i 
Środowisko. 

D o f i n a n s o w a n i e 
projektu w wy-
sokości ponad 
180 mln euro to 

ogromne pienią-
dze. Jak powie-
działa Minister 

Infrastruktury i 
Rozwoju – na papierku 

to tylko cyferki ale w rze-
czywistości nieocenione 
wsparcie. Dzięki unijnym 
dotacjom otworzyły się 
dla mieszkańców Ży-
wiecczyzny nowe moż-
liwości rozwoju, które z 

pewnością posłużą przyszłym 
pokoleniom. 

Katarzyna Marek

o proJeKCie - „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - faza II” jest realizowane w ramach działania „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM” Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko. Realizacja projektu pozwoli na zapewnienie zgodności oczyszczania wód ściekowych z Dyrektywą Unii Europejskiej. Inwestycja doprowadzi do osiągnięcia polskich 
i europejskich standardów oraz norm dotyczących gospodarki wodno – ściekowej na terenie żywiecczyzny. W wyniku zrealizowania Projektu ok. 95% mieszkańców gmin uzyska dostęp do zbiorowej 
sieci kanalizacji sanitarnej oraz ok. 55% mieszkańców gmin, w których realizowana będzie inwestycja związana z budową sieci wodociągowej uzyska dostęp do zbiorowej sieci zaopatrzenia w wodę 
pitną. Oznacza to ograniczenie wydatków gospodarstw domowych na neutralizacje ścieków, polepszenie stanu środowiska naturalnego i rozwój regionu pod względem turystycznym.

anToni SzlaGor, Przewodniczący zgromadzenia 
związku międzygminnego ds. ekologii w Żywcu, 
Burmistrza miasta Żywiec: W czasie mojej działalności 
samorządowej udało mi się znaleźć porozumienie z wójtami, 
radnymi oraz z przewodniczącymi rad. Podstawowa zasada to 
prawdomówność, trzeba rozmawiać zarówno o korzyściach 
jak i zagrożeniach jakie niesie projekt. Nie było łatwo poro-

zumieć się w sprawie wspólnej taryfy, ale w tym projekcie wszyscy unieśliśmy się 
ponad swoja lokalną społeczność, dzięki czemu zyskał na tym cały region. Nie 
można niszczyć potencjału jaki mamy. Po zakończeniu tego projektu mając na sercu 
los Jeziora Żywickiego, będziemy się starli o nowe środki dzięki, którym wybudujemy 
zabezpieczania przeciwpowodziowe. Chcemy również pozyskać dofi nansowanie 
na zagospodarowanie brzegów Jeziora Żywieckiego jak również wszystkich rzek i 
potoków, pod kątem rekreacyjnym. Oby się znalazły dalsze projekty, które będzie 
można realizować. My jesteśmy na to przygotowani. 

JanuSz micHaŁeK, Przewodniczący zarządu związku 
międzygminnego ds. ekologii w Żywcu: Pracujemy 
obecnie nad III fazą projektu, wykorzystamy wszystko co 
do tej pory stworzyliśmy. Mamy środki własne, które już 
pracują z wytworzonego majątku, jest kilkanaście rzeczy 
które przemawiają za tym żeby realizować ten projekt i to 
robimy. Mamy już przygotowane koncepcje, dokumenty, 

studia wykonalności, jak tylko otworzą się programy wykonawcze zaczniemy 
działać. Czekamy tylko na zmianę prawa wodnego, które pozwoli samorządom 
realizować zadania w zakresie gospodarki wodno - ściekowej. Projekt szacu-
jemy na 3-4 lata, zaczniemy w 2015 i do 2020 na pewno realizacja zostanie 
zakończona. Myślę że w 2020r. znów się będziemy mogli spotkać i świętować 
następną fazę, którą uda nam się szczęśliwie zrealizować.

eLŻBieta BieŃKOwSKa, wicepremier minister 
infrastruktury i Rozwoju: Niewątpliwie, kooperanci 
i współpracujący w ramach realizacji projektu  są tym 
co ten projekt wyróżnia. Najważniejsze jest to, że chcieli 
współpracować bo dojście do tej kwoty nie było łatwe, tak 
jak nigdy nie jest to łatwe przy pieniądzach europejskich. 
Ponad 180 mln euro to ogromna suma, dlatego projekt był 

dość drobiazgowo sprawdzany przez Komisję Europejską. W Polsce mamy tylko 
kilka takich projektów, ale nie jest to jednostkowa kwota wśród nich.

Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Obraz małej Unii 
na Żywiecczyźnie
Ponad 180 mln euro dla Żywiecczyzny. Po trzech latach intensywnych prac i starań projekt „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie 
- faza II” zyskał aprobatę Unii Europejskiej. W poniedziałek odbyło się uroczyste wręczenie decyzji Komisji Europejskiej. W auli Sali 
Koncertowej Szkoły Muzycznej w Żywcu Elżbieta Bieńkowska, Wicepremier i Minister Infrastruktury i Rozwoju, złożyła na ręce 
Antoniego Szlagora, Burmistrza Miasta Żywiec oraz Janusza Michałka, Przewodniczącego Zarządu Związku ofi cjalną decyzję Komisji. 

Moment przekazania przez Wicepremier, Minister Infrastruktury i Rozwoju Elżbietę Bieńkowską 
decyzji Komisji Europejskiej o dofi nansowaniu projektu, na ręce Burmistrza Żywca, Antoniego 
Szlagora i  Przewodniczącego Zarządu  Związku Międzygminnego, Janusza Michałka
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Naszą wizytę zaczęliśmy od 
lekarskiej dyżurki. Robota 
pali się tu wszystkim w 
rękach, ale Pan Ordynator 

znalazł dla nas chwilę, by porozmawiać 
o zmianach, które od 1 lutego udało 
mu się wdrożyć. Pszczyński Oddział 
Chirurgii nie jest obcy Grzegorzowi 
Kielanowi, ponieważ pracował na nim 
od 1995r. do stycznia 2011r. Jak podkre-
śla, będzie chciał wdrożyć na oddział 
swoją wiedzę z zaawansowanych tech-
nik laparoskopowych, którą udało mu 
się zdobyć przez lata pracy w międzyna-
rodowych szpitalach. Pszczyński szpital 
jest ku temu najlepszym miejscem, bo 
to właśnie tu w 1992r. przeprowadzona 
była pierwsza na Śląsku laparoskopowa 
operacja usunięcia pęcherzyka żółcio-
wego. Szpital w Pszczynie był czwar-
tym w Polsce ośrodkiem stosującym 
laparoskopię. - Laparoskopia dla mnie 
w tym szpitalu była od zawsze – mówi 
Ordynator i zamierza kontynuować tę 
technikę leczenia. Dlaczego? - Korzy-
ści są duże, przede wszystkim przebieg 
pooperacyjny, mniej powikłań, krótszy 
pobyt w szpitalu, krótsze leczenie, szybszy 
powrót do pracy – wymienia jednym 
tchem. 

Laparoskopia to tzw. „złoty stan-
dard”, czyli technika operacyjna, którą 
w operacjach pęcherzyka żółciowego czy 

sympatektomii piersiowej w pierwszej 
kolejności proponuje się pacjentom. 
- Dowodem jej skuteczności jest jeden 
z lekarzy zabiegowców, który był ope-
rowany laparoskopowo w pszczyńskim 
szpitalu w piątek, a w poniedziałek sam 
stanął przy stole i operował pacjentów - 
opowiada Kielan. Istota tych zabiegów 
polega na jak najszybszym powrocie do 
aktywności zarówno zawodowej, jak i 
pozazawodowej. Operacje wykonywane 
techniką laparoskopową są także znacz-
nie tańsze od operacji wykonywanych 
techniką tradycyjną. W trosce o pacjenta 
Ordynator Kielan nie kończy na nowych 
technikach medycznych. Do współpra-
cy zaprosił prof. Stanislava Czudka, u 
którego sam w 2007r. doskonalił swoje 
umiejętności.

Wybitny profesor z Czech ma przy-
czynić się do rozszerzenia usług z zakre-
su laparoskopii. - Liczę na tę współpracę. 
Wiedza i doświadczenie profesora to jest 
to, z czego warto skorzystać w każdej sy-
tuacji - przyznaje Grzegorz Kielan. - Sam 
współpracowałem m.in. ze szpitalem w 
Wielkiej Brytanii, podpatrywałem innych 
chirurgów i starałem się wyciągnąć z 
tego jak najwięcej dla siebie, a przede 
wszystkim dla pacjentów - dodaje. 

Współpraca nowego ordynatora 
pszczyńskiej chirurgii z profesorem Sta-
nislavem Czudkiem trwa od miesiąca, 

ale jak przyznaje sam profesor 
to w zupełności wystarczyło, 

by między panami zawiązała się 
przyjaźń. Międzynarodowe doświad-

czenie profesora ma ożywić pszczyński 
oddział, nadać mu nową jakość. - Polskę 
czekają zmiany. Polska służba zdrowia 
przez 20 lat nie była reformowana, czas 
to zmienić. W tej sprawie nie możemy 
czekać na decyzję innych, musimy dzia-
łać sami dla dobra pacjenta - tłumaczy 
profesor Czudek. - Niektóre z polskich 
placówek zdrowia powinny być uszczu-
plone, a niektóre nawet zostać zamknięte 
- dodaje. Pszczyński Oddział Chirurgii 
również został nieco uszczuplony, ale jak 
zaznacza światowej sławy profesor jest 
na bardzo dobrym poziomie. 

Żeby nie być gołosłownym zapytali-
śmy o to samych zainteresowanych. Na 
piątym piętrze szpitala znajduje się blok 
operacyjny oddziału. Ordynator Chi-
rurgii zgodził się, byśmy go odwiedzili. 
Przebrani w sterylne lekarskie ubranie, 
w towarzystwie ordynatora Grzegorza 
Kielana i profesora Stanislava Czudka 
wchodzimy na blok. Tam kilka chwil po 
operacji odpoczywa pan Antoni Góra. 
Przyznaje, że jak każdy pacjent bał się 
operacji, ale jest już bardzo szczęśliwy, że 
wszystko się udało. Operacja przebiegła 
sprawnie i bez komplikacji. Odwiedzi-
liśmy trzy sale operacyjne. Doskonale 
wyposażone, służą zarówno pacjentom 
z okolic Pszczyny jak i pobliskich Żor. 

- Współpracujemy ze szpitalem w 
Żorach, w którym sam wcześniej praco-
wałem, wykonujemy tu zabiegi których 
w ofercie nie ma żorski szpital - wyjaśnia 
ordynator, zapowiadając dalszą współ-
pracę, m.in. z bielskim szpitalem.

Naszą wizytę kończymy w miejscu 
jej rozpoczęcia. Pod lekarską dyżurką 
zrobiło się już bardzo tłoczno, pacjen-
ci czekają na konsultacje, a profesor 
Czudek zaprasza chorych na wizytę. 
Na korytarzu oddziału wielokrotnie 
mijaliśmy pielęgniarki, a to kolejna bar-
dzo dobra wiadomość dla mieszkańców 
Pszczyny, którzy skarżyli się na braki w 
personelu szpitala. Zapytany o personel 
Ordynator oddziału zdecydowanie od-
powiada - Spełniamy wszystkie normy 
wymagane przez NFZ, nie mamy braków 
personalnych, oddział jest zabezpieczony. 

Zmiany, które powinny zostać prze-
prowadzone w polskiej służbie zdrowia 
przeszli już nasi czescy sąsiedzi. Teraz 
pszczyński Oddział Chirurgii zacznie 
korzystać z ich doświadczenia. Oby 
tym samym tropem poszły pozostałe 
oddziały.

Lek. med. KamiL Rudawiec, dyrektor szpitala w Pszczy-
nie  - Spółka po przejęciu szpitala chce rozwijać istniejące 
oddziały, unowocześniać ich sposób działania, wprowadzać 
nowe procedury. Zmiana na stanowisku ordynatora daje 
oczywiście szansę na wprowadzenie zmian szybciej i sprawniej. 
Spodziewamy się że oddział chirurgiczny będzie wykonywał 
więcej zabiegów, będą one przebiegać sprawniej a czas przeby-

wania pacjenta w szpitalu skróci się do niezbędnego minimum. Będziemy się również 
zastanawiać nad sprofilowaniem odddziału chirururgii, wymaga to jednak dłuższego 
zastanowienia oraz zebrania doświadczeń przez nowego ordynatora. Trudno tu mówić 
jeszcze o konkretnych zabiegach naszą ideą jednak jest przeprowadzanie zabiegu 
laparoskopowego zamiast rozległego zabiegu chirurgicznego. W związku z naszym 
skoncentrowaniem na oddziale chirurgii będziemy również oczywiście w przyszłości 
starać się o zwiększenie kontraktu chirurgii z NFZ. Kwestię zwiększania kontraktu 
traktujemy jednak długofalowo ponieważ wiemy że nie jest to sprawa łatwa.

Lek.med. GrzeGorz Kielan, Ordynator Oddziału 
chirurgii Ogólnej i Laparoskopowej w Pszczynie – 
Szpital znam sprzed czterech lat. Kiedy przejęła go spółka 
Centrum Dializa zaszły tu duże zmiany, teraz muszę się do 
tych nowych struktur dopasować. Mój oddział jest o połowę 
mniejszy niż był, liczba pacjentów w okresie burzy, która 
się tu działa po przejęciu szpitala przez spółkę, znacznie 

się zmniejszyła. Wpłynęło na to wile czynników, wiele ludzi stąd odeszło. Moim 
zadaniem jest przekonać pacjentów, że jednak jest to szpital w którym można się 
bezpiecznie leczyć, a już na pewno na chirurgii. Pacjenci będą mieć taką opiekę 
na jaką zasługują. Każdy może się tu czuć bezpieczny i nie musi się obawiać 
zagrożeń wynikających z złej organizacji pracy. Nie bronię zaciekle swojej pozycji, 
staram się współpracować.

Profesor StaniSLaw czudeK - Polskę czekają zmiany. 
Tu służba zdrowia przez 20 lat nie była reformowana, część 
polskich placówek zdrowia powinno się trochę wyszczuplić, 
niektóre  może nawet zamknąć. Na te zmiany, nie możemy 
czekać, potrzebne są natychmiast, dlatego sami aktywnie 
chcemy wyjść im naprzeciw. Jestem tu ponieważ, podobne 
reformy przeprowadzono już w Czechach, trwały ponad 20 

lat. Mam w tym temacie doświadczenie i chcę je przenieść tutaj do Pszczyny. 

Chirurgia w Pszczynie 
rośnie w siłę

Na pszczyńskim 
Oddziale 
Chirurgii Ogólnej 
i Laparoskopowej 
zaszły wielkie 
zmiany. Doktor 
Grzegorz Kielan, 
nowy ordynator 
oddziału, wdraża mało 
inwazyjne metody 
leczenia, zatrudnia 
międzynarodową 
kadrę i zapewnia 
efektywną organizację 
pracy personelu. 
Przed paroma dniami 
nasza redakcja 
odwiedziła oddział. 
Porozmawialiśmy 
z lekarzami 
i pacjentami, 
podglądaliśmy przez 
obiektyw aparatu 
jak funkcjonuje blok 
operacyjny i na czym 
polegają nowe metody 
leczenia. 

 Katarzyna Marek
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- Kiedy przykłada swoje dłonie, 
człowiek odzyskuje zdrowie. Ona ma 
niezwykły dar – słyszy się coraz czę-
ściej o uzdrowicielce Patrycji Piesze. 
Ona sama nie opowiada o żadnych 
swoich sukcesach, nie obiecuje popra-
wy. Mówi skromnie, że może spró-
bować, a po czterech-pięciu wizytach 
namawia na badania kontrolne. I to 
te badania, USG, EKG, tomograf i 
inne najlepiej potwierdzają, że choroby 
cofają się pod jej dotykiem. Widać, 
jak znikają guzki, maleją tarczyce, 
poprawiają się wyniki cukrzycy, serca, 
wątroby.

- Nigdy nie wierzyłem w uzdrowi-
cieli i prawdę powiedziawszy miałem 
ich trochę za naciągaczy. Ale gdy leka-
rze skierowali mnie na by-passy, to się 
przestraszyłem, nie na żarty. Brat miał 
taką operację, a po trzech miesiącach 

był pogrzeb. I z tego strachu wybrałem 
się do pani Patrycji. To był strzał w 
dziesiątkę. Bo po ośmiu wizytach lekarz 
powiedział, że chyba w poprzednich 
badaniach zaszła jakaś pomyłka, a 
ja jestem prawie zdrowy. Zresztą sam 
to czuję, bo nie umiałem na pierw-
sze piętro wejść bez zadyszki, a teraz 
na trzecie niosę dwa wiadra węgla! 
– mówi pan Mieczysław Koszarek 
z Sosnowca. Po chwili zaś dodaje: - 
Poprawiło mi się też ciśnienie i wyniki 
prostaty, chociaż o prostacie nawet 
pani Patrycji nie mówiłem. 

Również Marta Widzisz dziwi 
się, że przyszła z jedną chorobą, a 
poprawa nastąpiła w kilku: - Kiedy 
USG wykryło guzka w mojej piersi, 
to nie zastanawiając się zapisałam 
się do pani Patrycji. Bo wcześniej po-
mogła sąsiadce z mocną cukrzycą i 

powikłaniami. Do tego przestało jej 
gwizdać w uszach i sąsiadka ciągle mó-
wiła, że pani Patrycja czyni cuda. To 
może pomoże też mnie? Pani Patrycja 
kazała iść do lekarzy, aby zbadać, czy 
to aby nie guz złośliwy, ale jednocześnie 
zaczęłyśmy seanse energoterapii. Tro-
chę nie miałam czasu na to pobranie 
wycinka, wybrałam się dopiero po 
dwóch miesiącach. A wtedy okazało 
się, że … żadnego guza już nie ma. Po 
prostu znikł! 

- To tak jak mnie – potwierdza 
starszy pan, który nie chce podać na-
zwiska, bo ma synową lekarkę i boi 
się, że koledzy będą się z niej śmiali, 
że teść chodzi do uzdrowiciela. Ale i 
on miał torbiele na nerce więc wybrał 
się do pani Patrycji. Po pięciu wizytach 
guzka nie było. – Ale zrobiłem też sobie 
ogólne badania. Gdy synowa-lekarka 

porównała je z tymi sprzed dwóch lat, 
długo patrzyła na jedne i na drugie i 
wreszcie mówi: niech tata chodzi do 
niej dalej, bo przecież wszystkie wyniki 
się poprawiły. Cukier, prostata, próby 
wątrobowe, no wszystko, Niech tata 
chodzi i niech tata da numer telefonu 
do niej. Dla mojej mamy. No i Dorocie 
też pomogło na jej bóle stawów.

Pani Kamila Porczyk z Sosnowca 
miała duże wole tarczycowe. Groziła 
jej operacja, a skalpela i narkozy boi 
się jak ognia. Także dlatego, że ma 
też chore serce. I z tego strachu dała 
się namówić na wizytę u młodziutkiej 
uzdrowicielki. 

- I co tu dużo mówić, po trzeciej 
wizycie u pani Patrycji wydawało mi 
się, że wole maleje. Po piątej zauwa-
żały to moje koleżanki. A po ósmej 
zapięłam pod szyją koszulę, której nie 

byłam w stanie założyć od czterech 
lat. Trzy miesiące temu kark miałam 
jak baleron, a teraz proszę! – pani 
Kamila demonstruje swoją kształtną 
szyję. A po chwili dodaje, że popra-
wiło jej się też EKG i ciśnienie. No i 
tej zimy po raz pierwszy od kilku lat 
nie choruje na grypę, nie ma nawet 
przeziębienia.

Patrycja Piecha, młoda uzdrowiciel-
ka przyznaje, że naturoterapia działa na 
cały organizm a nie jedno, konkretne 
schorzenie. Dlatego mogą się cofać nawet 
te choroby, o których nie wie.  

Patrycja Piecha przyjmuje w 
Gabinecie naturoterapii w 
Katowicach przy ul. Ligocka 
5. (tuż za światłami, gdzie ul. 
mikołowska przechodzi w Li-
gocką, w pobliżu kop. wujek. 
na parterze bloku, wejście od 
strony sąsiadującej apteki). 

Rejestracja tylko telefoniczna, 
nr tel. 535 998 252

Album powstał dzieki staraniom 
Urszuli Gruszki, Kierownika 
Zespołu Regionalnego „Mały 
Koniaków” i „Koniaków”. To 

właśnie dzięki jej staraniom uzyskano do-
tację Europejskiego Funduszu – „Europa 
inwestująca w obszary wiejskie”. Jak jednak 
stwierdziła gospodyni wieczoru Urszula 
Gruszka, bez talentu i ogromu pracy etno-
grafa Małgorzaty Kiereś wydanie tak wspa-
niałego dzieła nie było by możliwe. - Słowa 
góralskiego hymnu potwierdzają, że tak jak 
nasi pradziadowie  nadal pilnie strzeżemy 

dziedzictwa przodków i przekazujemy je 
dzieciom i wnukom. To nasz obowiązek. 
Istniejące w Koniakowie zespoły regionalne 
dbają o to, aby nie zaginęła koniakowska 
muzyka i pieśniczka, a wraz z nią mowa 
ojców. Na potrzeby tego albumu, który 
niechaj będzie dla Was rodzajem rodzin-
nej pamiątki wielu lat pracy w zespołach, 
prezentujemy prywatne i muzealne bogate 
zbiory dawnej fotografii, pozwalajace nam 
cofnąć się w czasie, przywrócić twarze 
naszych rodziców, dziadków – członków 
zespołów i ożywić w pamięci jeden z wielu 
aspektów historii koniakowskich zespo-
łów regionalnych, którą dziś dodatkowo 
utrwalamy piórem – napisała we wstępie do 
albumu Urszula Gruszka. I na tym można 

by zakończyć relację z prezentacji albumu 
lokującego się w ekstraklasie wydawniczej, 
gdyby wydarzenie nie przypadło w ostatnią 
sobotę karnawału. Ponieważ muzykanci 

byli, śpiewać nawet zacni goście potrafili, 
na stołach nie brakowało, zgodnie z ko-
niakowską tradycją bawiono się bawiono 
się przednio.

Dłonie niosące zdrowie
R E K L A M A

Album o ziemi pięknej
Dźwiękami trombity 
i góralskiej kapeli 
rozpoczął się 
w koniakowskiej 
Karczmie Kopyrtołka 
wieczór poświęcony 
prezentacji albumu 
Dziedzictwo 
Kóniokowian. Elegancka 
szata graficzna 
wypełniona treściami 
pióra dr Małgorzaty 
Kiereś pokazuje ludzi, 
którzy śpiewem i tańcem 
sławili ten malowniczy 
zakątek Beskidów. 

 Józef Swoboda
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Wezwanie zespołu ratow-
nictwa medycznego (tzw. 
pogotowia ratunkowego) 

lub wizyta na szpitalnym oddziale 
ratunkowym (SOR) powinny mieć 
miejsce wyłącznie w sytuacjach bez-
pośredniego zagrożenia życia lub w 
stanach nagłych. 

Pamiętajmy zatem o tym, by 
pogotowie wzywać tylko w uzasad-
nionych przypadkach. W razie wąt-
pliwości o potrzebie wysłania zespołu 
ratownictwa medycznego zadecyduje 
dyspozytor pogotowia (natomiast, 
kiedy zgłosimy się do szpitalnego 
oddziału ratunkowego, stan naszego 
zdrowia zostanie oceniony przez le-
karza dyżurnego). 

Pogotowie ratunkowe wezwijmy, 
jeśli wystąpiły: utrata przytomności; 

zaburzenia świadomości; wypadek 
komunikacyjny; drgawki; nagły, ostry 
ból w klatce piersiowej; zaburzenia 
rytmu serca; nasilona duszność; na-
gły ostry ból brzucha; uporczywe 
wymioty (zwłaszcza z domieszką 
krwi); masywny krwotok z dolnego 
odcinka przewodu pokarmowego; 
masywny krwotok z dróg rodnych; 
gwałtownie postępujący poród; ostre i 
nasilone reakcje uczuleniowe (wysyp-
ka, duszność) będące efektem zażycia 
leku, ukąszenia, czy użądlenia przez 
jadowite zwierzęta, zatrucia lekami, 
środkami chemicznymi czy gazami; 
rozległe oparzenia; udar cieplny; wy-
ziębienie organizmu; porażenie prą-
dem; podtopienie lub utonięcie; agresja 
spowodowana chorobą psychiczną; 
dokonana próba samobójcza, upadek z 
dużej wysokości; rozległa rana, będąca 

efektem urazu; urazy uniemożliwiają-
ce samodzielne poruszanie się.

Jak wezwać zespół ratownictwa 
medycznego? Wybieramy numer 
alarmowy: 112 lub 999. Po zgłoszeniu 
się dyspozytora podajemy: dokładne 
miejsce zdarzenia (adres, lokalizacja, 
punkty orientacyjne), powód wezwa-
nia – co się stało (czy poszkodowany 
oddycha, rodzaj zdarzenia, zachoro-
wania, liczba poszkodowanych), kto 
potrzebuje pomocy (dane osoby w 
stanie nagłego zagrożenia zdrowia 
obejmujące w miarę możliwości imię, 
nazwisko, płeć i wiek, informację o 
stopniu pokrewieństwa – w przypad-
ku, gdy osobą dzwoniącą jest krewny 
osoby potrzebującej pomocy), kto 
wzywa pogotowie (nasze imię i na-
zwisko, numer telefonu). To ważne, by 
odpowiadać na pytania dyspozytora 

dokładnie. Wezwanie przyjęte do re-
alizacji musi zostać potwierdzone 
przez dyspozytora słowami: „wezwa-
nie przyjęte”. Natomiast, gdy dyspozy-
tor stwierdzi na podstawie przeprowa-
dzonego wywiadu medycznego brak 
stanu nagłego zagrożenia zdrowot-
nego poinformuje osobę dzwoniącą 
o odmowie zadysponowania zespołu 
ratownictwa medycznego oraz poda 
przyczynę odmowy i wskaże zalecenia 

dotyczące dalszego postępowania. 
Pamiętajmy, nigdy nie odkła-

dajmy pierwsi słuchawki. Wszystkie 
nasze rozmowy są rejestrowane 
(nagrywane). 

Świadczenia realizowane przez 
zespół ratownictwa medycznego 
(tzw. pogotowie ratunkowe) są 
udzielane bezpłatnie bez względu na 
uprawnienia z tytułu ubezpieczenia 
zdrowotnego.

WALORyZACJA 
EMERyTUR 2014:  
PRZy TySiąCU ZŁOTyCh, 
16 ZŁOTyCh PODWyżKi

Mniejszy niż się spodziewano wzrost 
cen w ubiegłym roku sprawił, że wskaźnik 
waloryzacji wynosi 1,6 proc. a nie 2,14 jak 
zapisał rząd w ustawie. To według ekspertów 
mniejszy wydatek dla budżetu o ok. 900 mln 
zł. Waloryzacja świadczeń to chleb powsze-
dni dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
Proces ten odbywa się, co roku. Pieniądze 
na ten cel są zapisane w ustawie budżetowej 
i są zdeponowane w Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych – mówi Jacek Dziekan.

WALORyZACJi 
PODLEGAJą TEż 
NiEKTóRE  
ŚWiADCZENiA

Trzeba też pamiętać, że waloryzacji 
podlegają też różnego rodzaju dodatki do 

świadczeń. Tych dodatków jest kilka, np. 
dodatek pielęgnacyjny, dodatek dla kom-
batantów wojennych czy dodatek z tytułu 
zupełnego sieroctwa. Te wszystkie elementy 
również zostaną zrewaloryzowane.

DECyZJA  
O WALORyZACJi 
PRZyJDZiE  
POCZTą

O tym, że emerytura czy renta została 
zwaloryzowana świadczeniobiorcy dowia-
dują się na drodze formalnej dzięki pisemnej 
decyzji o waloryzacyjnej, którą otrzymują 
pocztą z ZUS. Taka decyzja jest wysyłana 
zawsze w marcu. W tym samym miesiącu 
wypłacane są pierwsze zwaloryzowane 
świadczenia. Drukowanie takich decyzji 
to spory logistyczny proces. W takim piśmie 
ZUS informuje świadczeniobiorcę o tym, o 
jaką kwotę zwaloryzowano świadczenie. Już 
po raz drugi ZUS będzie wysyłał decyzję w 
jednym egzemplarzu. Oryginał zgodnie z 

prawem pozostanie w wersji elektronicznej. 
To duża oszczędność czasu i papieru  Jak 
zastrzega rzecznik, wysokość waloryzacja 
świadczeń nie jest decyzją indywidualną 
tylko zapisaną w ustawie, więc trudno się 
od niej odwołać w przypadku gdyby świad-
czeniobiorca nie zgadzał się na przykład z 
jej wysokością

emeRYtuRY po waLORYzacJi
emeRYtuRa  

2013
emeRYtuRa  

2014
831,15 844,45
900,00 914,40
1000,0 1016,0
1100,0 1117,6
1200,0 1219,2
1300,0 1320,8
1400,0 1422,4
1500,0 1524,0
1600,0 1625,6
1700,0 1727,2
1800,0 1828,8
1900,0 1930,4
2000,0 2032,0
2100,0 2133,6
2200,0 2235,2
2300,0 2336,8
2400,0 2438,4
2500,0 2540,0
2600,0 2641,6
2700,0 2743,2
2800,0 2844,8
2900,0 2946,4
3000,0 3048,0
3200,0 3251,2
3500,0 3556,0
3700,0 3759,2
3900,0 3962,4
4000,0 4064,0
4500,0 4572,0
5000,0 5080,0

Kiedy wezwać 
pogotowie ratunkowe? 

Waloryzacja rent i emerytur 2014
W ZUS rusza waloryzacja emerytur, rent i innych świadczeń. W marcu uprawnieni dostaną decyzje 
o podwyżkach z informacją o szczegółach waloryzacji. ZUS nie przewiduje żadnych opóźnień. 
Mimo, że resort pracy nie podał jeszcze oficjalnego wskaźnika o jaki zostaną zwaloryzowane 
świadczenia emerytów i rencistów, to już można wyliczyć w oparciu o dane GUS, że wyniesie on 1,6 
proc. To oznacza, że osoby otrzymujące 1000 zł emerytury otrzymają ok. 16 zł podwyżki, ci którzy 
mają dwa razy więcej, wzbogacą się o ok. 35 zł. Wylicza się, że średnio podwyżka wyniesie 32-35 zł – 
to dwa razy mniej niż rok temu, kiedy średnia podwyżka wyniosła 71 zł.
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Policjanci  
nie zapomnieli

W Wodzisławiu Śląskim poli-
cjanci ustalili i zatrzyma-
li sprawców rozboju, jaki 

miał miejsce w grudniu ubiegłego roku 
w Radlinie. Zamaskowani napastnicy 
przy użyciu noża sterroryzowali wte-
dy pracownicę sklepu, zabrali gotówkę 
oraz papierosy i uciekli. Do drzwi ich 
mieszkania zapukali policjanci, kie-
dy sprawcy myśleli, że napad uszedł 
im płazem.

Do napadu rabunkowego doszło pod 
koniec grudnia ubiegłego roku w Radli-
nie przy ulicy Rydułtowskiej. Dwóch 
zamaskowanych mężczyzn weszło do 
sklepu, sterroryzowało przy użyciu noża 
pracownicę, a następnie zabrało gotówkę 
oraz papierosy i uciekło. Policjanci roz-
poczęli poszukiwania sprawców. 15-letni 
radlinianin, który w dniu dokonania 
rozboju był on na ucieczce z placówki 
opiekuńczo-wychowawczej, okazał się 
jednym z nich. 18-letni mieszkaniec 
Rydułtów to drugi napastnik. Starszy 
podejrzany został oddany pod dozór 
policji na mocy decyzji prokuratora. O 
losie młodszego zdecyduje wkrótce sąd 
rodzinny.

Zatrzymani handlarze 
narkotyków

Wydział Kryminalny mysz-
kowskiej komendy poli-
cji rozbił grupę przestęp-

czą, której członkowie podejrzani są 
o wprowadzanie do obrotu, handel 
i posiadanie narkotyków. Zabezpie-
czono też ponad ćwierć kilograma ma-
rihuany o czarnorynkowej wartości 
wynoszącej przeszło osiem tysięcy zło-
tych. Wobec trzech członków grupy 
sąd zastosował trzy miesiące aresztu 
tymczasowego. 

W trakcie sprawy mundurowi 
zatrzymali pięciu członków grupy 
przestępczej w wieku od 18 do 32 lat. 
Zajmowali się oni wprowadzaniem do 
obrotu narkotyków. W ręce stróżów 
prawa wpadły też dwie osoby, które 
posiadały zakupione od jednego z di-
lerów używki. Funkcjonariusze znaleźli 
i zabezpieczyli podczas przeszukań 
ponad ćwierć kilograma marihuany 
o czarnorynkowej wartości przeszło 
ośmiu tysięcy złotych. Szacuje się, że 
w ciągu ostatniego roku członkowie 
grupy wprowadzili do obrotu ponad 
dwa kilogramy amfetaminy i około 

dwa kilogramy marihuany. Prokura-
tor przedstawił podejrzanym ponad 
trzydzieści zarzutów dotyczących 
wprowadzania do obrotu znacznej 
ilości narkotyków, handlu nimi oraz 
ich posiadania. Sąd na wniosek śled-
czych zastosował areszt tymczasowy 
na okres trzech miesięcy wobec trzech 
najbardziej aktywnych członków gru-
py. Może im grozić nawet do piętnastu 
lat więzienia. 

Pijana rodzina  
za kierownicą

Częstochowska policja zatrzyma-
ła 38-letnią kobietę, która kiero-
wała samochodem mając ponad 

dwa promile alkoholu w organizmie. 
Jej nietrzeźwy partner był pasażerem 
auta. Pijani rodzice "opiekowali się" 
swoim miesięcznym dzieckiem. Gro-
zi im do pięciu lat więzienia.

Około godziny 19.30 w rejonie 
skrzyżowania ul. Św.Rocha i Wręczyckiej 
policjanci z Częstochowy zatrzymali 
do kontroli drogowej osobowego Vol-
kswagena. Za kierownicą auta siedziała 
kobieta. Badanie stanu trzeźwości wyka-
zało, że w organizmie 38-latki były dwa 
promile alkoholu. Pasażerami auta byli 
jej partner i miesięczna córka. Jak się 
później okazało, mężczyzna również 
był pijany, a badanie wykazało u niego 
ponad dwa i pół promila alkoholu. Po 
zbadaniu przez lekarza dziecko zostało 
przekazane pod opiekę babci. Prokurator 
i sąd zdecydują teraz o dalszym losie 
nietrzeźwych rodziców. Grozi im do 
pięciu lat więzienia.

Zatrzymany  
złodziej kolczyków

Policjanci z komisariatu w halem-
bie ustalili tożsamość mężczy-
zny podejrzanego o trzynaście 

kradzieży kolczyków. Ustalona przez 
prokuratora kara dla zatrzymanego 
to trzy lata pozbawienia wolności oraz 
naprawienie szkód.

Na terenie całej Rudy Śląskiej w ciągu 
ostatnich trzech miesięcy aż trzynastu ko-
bietom zostały skradzione złote kolczyki. 
Scenariusz za każdym razem wyglądał 
identycznie. Młody mężczyzna najpierw 
upatrzył sobie ofiarę, najczęściej starszą 
kobietę lub wręcz panią w podeszłym wie-
ku, po czym idąc za nią szukał okazji do 
tego, aby zerwać jej z uszu kolczyki. Straty 
spowodowane działaniem sprawcy opie-
wają na kwotę kilku tysięcy złotych. Suma 
zarzutów, jakie usłyszał Zabrzanin to dwa 
wykroczenia kradzieży i aż jedenaście 
przestępstw. Podejrzany przyznał się do 
popełnienia zarzucanych mu czynów. 
Szczegółowo wyjaśnił też okoliczności 
ich popełnienia. Niestety, gdy mundurowi 
dotarli do lombardów, gdzie podejrzany 
sprzedawał skradzione kolczyki, nie 
udało się ich odzyskać. Należy dodać, 
że   sprawca występuje w policyjnym 
dochodzeniu jako recydywista, gdyż był 
on wcześniej znany policji. 

Nieudana ucieczka

Policjanci w Łodygowicach za-
trzymali 31-letniego mieszkań-
ca powiatu żywieckiego, który 

najpierw nie zatrzymał się do kontro-
li drogowej i uciekał przed policyjnym 

radiowozem, a następnie kontynuował 
ucieczkę pieszo. Po zatrzymaniu bada-
nie alkomatem wykazało, że 31-latek 
ma w organizmie ponad półtora pro-
mila alkoholu. Za prowadzenie samo-
chodu w stanie nietrzeźwym mężczyź-
nie grożą nawet dwa lata w więzieniu.

Do zdarzenia doszło w Łodygowi-
cach na ulicy Piastowskiej. Policjanci 
pełniący tam służbę dali sygnał do za-
trzymania się mężczyźnie kierującemu 
Skodą. Ten na widok radiowozu dodał 
gazu i z dużą prędkością zaczął uciekać. 
Mężczyzna uciekając przed radiowozem 
w pewnym momencie wjechał na teren 
ogrodu jednej z posesji, po czym porzu-
cił samochód i kontynuował ucieczkę 
pieszo. Funkcjonariusze pobiegli za 
uciekinierem i po chwili zatrzymali go. 
Jest nim 31-letni mieszkaniec powiatu 
żywieckiego. Badanie alkomatem wyka-
zało, że mężczyzna miał w organizmie 
ponad półtora promila alkoholu. Ucieki-
nier spędził noc w policyjnym areszcie, 
po czym usłyszał zarzut prowadzenia 
samochodu w stanie nietrzeźwości. Gro-
zi mu kara nawet dwóch lat więzienia.  .

Koniec siatki oszustów

żywieccy policjanci zakończyli 
właśnie śledztwo prowadzone 
od ponad roku pod nadzorem 

prokuratury rejonowej. Dotyczy-
ło ono szeregu oszustw i przywłasz-
czeń. Z prokuratury do żywieckiego 
sądu trafił akt oskarżenia przeciwko 
26-letniemu mieszkańcowi tego powia-
tu oraz jego sześciu wspólnikom. Po-
dejrzani usłyszeli ponad 170 zarzutów, 
podczas gdy policjanci odzyskali mie-
nie o wartości ponad miliona złotych.

W styczniu ubiegłego roku policjan-
ci z Żywca zwalczający przestępczość 
gospodarczą zatrzymali 25-letniego 
mieszkańca swego powiatu. Mężczyzna 
usłyszał wówczas ponad sto zarzutów, 
a śledczy pracowali nad sprawą przez 
ponad rok. W tym czasie zgromadzili 
materiał dowodowy, który pozwolił na 
przedstawienie zarzutów jeszcze sześciu 
osobom oraz przesłuchali kolejnych sto. 
Z oszustem współpracowali mieszkańcy 
powiatu żywieckiego w wieku od 26 do 
47 lat. Podczas postępowania policjanci 
na bieżąco podejmowali działania zmie-
rzające do odzyskania przywłaszczonych 
pojazdów, dzięki czemu odzyskano 
mienie warte ponad milion złotych. Na 
poczet przyszłych roszczeń majątkowych 
oraz kar i grzywien zabezpieczono rów-
nież mienie o wartości ponad stu tysięcy 
złotych. Wszystkim podejrzanym grozi 
kara do ośmiu lat więzienia.

Namówiony 
do samobójstwa

W Łaziskach Górnych policjant 
i strażnik miejski uratowa-
li życie 52-latka. Po awantu-

rze z żoną mężczyzna powiesił się na 
pasku od spodni. Funkcjonariusze zo-
stali wezwani przez zaniepokojonych 
sąsiadów. Po reanimacji niedoszły sa-
mobójca odzyskał przytomność. Za-
trzymana została małżonka, która na-
mawiała go do samobójstwa. Grozi jej 
pięć lat więzienia.

Do komendy w Łaziskach Górnych 
zadzwonili sąsiedzi, których zaniepo-
koiły odgłosy awantury dochodzące z 
jednego z mieszkań. Na miejscu mun-
durowi zauważyli na klatce schodowej 
nieprzytomnego mężczyznę. Na jego 
szyi zaciśnięty był pasek zawieszony na 
poręczy balustrady. Policjant i strażnik 
miejski ściągnęli desperata, po czym 
przystąpili do udzielenia mu pomocy. 
52-latek odzyskał przytomność i trafił 
do szpitala po krótkiej reanimacji. Jak się 
okazało, jego krok był skutkiem awantury 
z żoną, do której doszło podczas libacji 
alkoholowej. Z ustaleń wnika, że 54-latka 
prowokowała i namawiała mężczyznę do 
samobójstwa w czasie kłótni. Gdy ten  
postanowił odebrać sobie życie, kobieta 
zostawiła go samego. Po wytrzeźwieniu 
została przesłuchana i zapewne usłyszy 
zarzut namawiania męża do popełnienia 
samobójstwa. Zgodnie z artykułem 151 
kodeksu karnego za to przestępstwo grozi 
jej pięć lat więzienia.

W Cieszynie policjanci za-
trzymali 34-letniego męż-
czyznę, który skonstru-
ował i zdetonował ładunek 
wybuchowy w skrzynce na 
listy. Mieszkaniec Górek 
Wielkich miał także pisto-
let i przerobioną amunicję. 
Spowodowany przez niego 
wybuch na szczęście nie 
spowodował u nikogo 
obrażeń, ale straty oszaco-
wano na kilkaset złotych. 
Sprawca, zgodnie z decy-
zją sądu, najbliższe miesią-
ce spędzi w areszcie.

Wydział kryminalny cieszyń-
skiej komendy prowadził 

śledztwo dotyczące podłożenia oraz 
zdetonowania ładunku wybuchowe-
go w miejscowości Górki Wielkie. 
Nieznany sprawca zdetonował silny 
ładunek wybuchowy w skrzynce na 
listy stojącej przy drodze. Prawie 
trzy miesiące śledztwa doprowadziły 

kryminalnych do uzyskania infor-
macji o osobie mogącej mieć zwią-
zek ze sprawą. Okazało się, że jest 
nim 34-letni mieszkaniec Górek 
Wielkich. Podczas przeszukania 
znaleziono u niego przerobioną 
amunicję alarmową kalibru 9 mm. 
Zabezpieczono także pistolet, który 
trafił do ekspertyzy w laboratorium 

kryminalistyki. Zgromadzony przez 
policję materiał dowodowy pozwolił 
na przedstawienie zatrzymanemu 
zarzutów. Jest wśród nich sprowa-
dzenie zdarzenia zagrażającego życiu 
i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w 
wielkich rozmiarach. Za popełnio-
ne przestępstwa grozi mu kara do 
dziesięciu lat pozbawienia wolności.

Bomba w skrzynce



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 klient-
ki 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 fi gurowe białe rozm. 
21 używane, Tel. 881 440 350
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                                                                   Rebus
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POZIOMO: 1 - pakt, 5 - stolica Hawany, 8 - gat. wierzby, 9 - przylądek na antarktydzie, 11 - trud, 12 - miła woń, 15 - pot. 
gagatek, ziółko, 17 - małpiatka z Madagaskaru, 20 - dowódca fl oty Cyrusa Młodszego, 21 - zniesienie, 24 - składacz, 25 - 
kroniki, 28 - przepływa przez Wiedeń, 29 - mit. gr. piastunka Hery, 32 - do zapisywania notatek, 33 - szwajcarskie fryt-
ki, 36 - kabina na statku, 39 - zimowa stolica Polski, 42 - birbant, 43 - imię fi lozofa z Rotterdamu, 45 - staroż. instrument 
muzyczny, 46 - zielona papuga z Nowej Zelandii, 47 - ryba z kolcem jadowym. 

PIONOWO: 1 - ostrzeżenie, 2 - słona wydzielina z oka, 3 - staroż. grecki okręt wojenny, 4 - wyświetlany w kinie, 5 - ażu-
rowy na tkaninie, 6 - ognisko góralskie, 7 - przepływa przez Malbork, 10 - stopień służbowy, 13 - jednostka podziału ad-
ministracyjnego Iranu, 14 - wojsko, 16 - słowiańska bogini wiosny, 17 - bekas, 18 - kolorowa na niebie po deszczu, 19 - 
tkanina z wełny czesankowej, 21 - szyfrator, 22 - strączyniec, 23 - agent, 26 - ciężar towaru bez opakowania, 27 - fawor, 
względy, 30 - ozdobne pióro czaple, 31 - rufowa część górnego pokładu na statku, 34 - wojskowa skarpeta, 35 - twórca da-
daizmu, 37 - imię żeńskie, 38 - myszoryjek, 40 - kolor w kartach, 41 - gryzoń z Ameryki Pd, 44 - mit. gr. syn Posejdona.

 Katowice  7.03.2014r.

Konferencja Logopedyczna 
Biblioteka Śląska (gmach główny). Logopedycz-

ne Dni UŚ skupiają wszystkich zainteresowanych 
problemami mowy i komunikacji, bowiem poziom 
kompetencji językowej człowieka, jego możliwości 
poznawcze oraz zdolności interakcyjne mają funda-
mentalne znaczenie dla rozwoju całokształtu osobo-
wości i funkcjonowania społecznego. Konferencja 
pt. „Aspekty diagnostyczno-terapeutyczne dyskranii 
oraz wad mózgoczaszki i twarzoczaszki” ma na celu 
zintegrowanie środowiska logopedycznego wokół 
problemów praktycznych i teoretycznych związanych 
z tematem obrad. W sali Benedyktynka w godz. 
14.15–16.00 odbędą się warsztaty naukowo-szkolenio-
we metody Warnkego, prowadzenie mgr Katarzyna 
Majorowska (Wrocław, Biomed). Start – godz. 09.00. 
Wstęp wolny

 Rybnik  08.03.2014r.

Grupa MoCarta
Teatr Ziemi Rybnickiej - Rybnickie Centrum 

Kultury. To nowy program kwartetu, w którym mu-
zycy zagrają i opowiedzą między innymi o Chinach, 
Francji, Kostaryce i egzotycznej Republice Czeskiej. 
W programie Grupy jak zwykle dominować będzie 
muzyka klasyczna, okraszona kulturalnym żartem. 

Muzycy zagrają wiele nowych utworów, ale czasem 
wrócą do kilku swoich evergreenów.Cóż... Panowie z 
wiekiem stają się nieco sentymentalni. Nowy program 
Grupy MoCarta to największe przeboje muzyki nie 
tylko klasycznej, inteligentny żart i mnóstwo energii 
z całego świata - jednym słowem będzie CZAD! 
Start – godz. 17.00. Bilety: 50-60 zł

 tarnowskie Góry  08.03.2014r. 

Zaopiekuj się mną...
Lochy Drakkara. Zespołu REZERWAT niko-

mu nie trzeba przedstawiać. "Zaopiekuj się mną", 
"Histeria", "Obserwator", "Marionetka" czy "Kocha 
Ciebie niebo" to nieśmiertelne hity, które zna każdy 
szanujący się fan polskiej sceny muzycznej. Liderem 
i jednocześnie autorem większości piosenek Zespołu 
jest Andrzej Adamiak - kompozytor, autor tekstów, 
producent, gitarzysta basowy, a przede wszystkim 
charyzmatyczny wokalista. Podczas koncertów Zespół 
REZERWAT przedstawi również nowy materiał mu-
zyczny, który tak jak ich piosenki sprzed lat, spotyka 
się na granych dotychczas koncertach z entuzja-
stycznym przyjęciem publiczności. Płyta "Dotykaj" 
pojawi się niebawem na rynku. Zespół wystąpi w 
składzie: Andrzej Adamiak - vocal, bass, Krzysztof 
Patocki - perkusja, Bartosz Adamiak - gitara, Bartek 
Papierz - gitara, Piotr Goljat - instrumenty klawiszo-
we. Start – godz. 20.30. Bilety: 25 zł

 Żywiec  08.03.2014r.

Anita Lipnicka i John Porter
Miejskie Centrum Kultury. Anita Lipnicka 

- wokalistka, poetka, autorka tekstów. Odnosiła 
ogromne sukcesy jako głos Varius Manx, nagrywała 
z powodzeniem solowe płyty. John Porter - z po-
chodzenia Walijczyk, od 1976 r. mieszka w Polsce, 
współzałożyciel grupy Maanam, rockman niezależny 
i niepokorny. Spotkali się w lutym 2002 roku, kiedy 
Anita została zaproszona do zaśpiewania w duecie z 
Johnem piosenki For You na jego płycie „Psychode-
likatesy". Pomimo różnych doświadczeń i odrębnej 
artystycznej przeszłości okazało się, że bardzo wiele 
ich łączy. Start – godz. 19.00. Bilety: 60 zł

 Bytom  11.03.2014r.

POLIŻ Stand-up  
Museum Republic Pub. Występują: Mariusz 

Kałamaga. Jest jak kabaret, który współtworzy czyli 
Łowcy.B. Szalony i nieobliczalny mistrz improwizacji 
oraz budowania absurdalnych sytuacji. Tym razem 
pojawi się ze swoim programem stand-up'owym. 
Robert Korólczyk - lider Kabaretu Młodych Panów. 
Rozbawiał miliony Polaków wcielając się w postać 
"górala" oraz "górnika Andrzeja". Po solowych suk-
cesach one man show Robert postawił również 
na stand-up, jego program jest szczery,dowcipny i 

błyskotliwy. Nie boi się poruszyć żadnego tematu i 
w sposób niezwykle zabawny i inteligentny opisuje 
rzeczywistość. Marcin Zbigniew Wojciech – wyjąt-
kowa osobowość sceniczna, pełna charyzmy oraz 
entuzjazmu. Na scenie czuje się jak ryba w wodzie 
a jego umiejętności do nawiązania szybkiego kon-
taktu z publicznością powodują, że cieszy się dużą 
sympatią wśród widzów. Gościnnie wystąpi także 
Łukasz Kaczmarczyk ( Kabaret Młodych Panów). 
Start – godz. 20.00. Bilety: 20-30 zł

 Katowice  11.03.2014r.

„Ze śląskiej hałdy 
na wulkany Ekwadoru”
Biblioteka Śląska (gmach główny). Michał Sło-

wioczek opowie o Ekwadorze – kraju kontrastów i 
multikulturowości, o miastach i wioskach u podnóży 
wulkanów, żyjących tam ludziach, ich zwyczajach i 
tradycjach. Będzie to opowieść również o nim samym 
– młodym chłopaku, który prosto ze śląskiej hałdy 
wybrał się do Ameryki Południowej, by na własne 
oczy zobaczyć i zdobyć najpiękniejsze i największe 
wulkany Ekwadoru. Michał Słowioczek – absolwent 
dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowi-
cach. Człowiek gór. Miłośnik podróży, szczególnie 
po Ameryce Południowej i Bałkanach. Start – godz. 
17.00. Wstęp wolny.

Rozwiązania konkursów prosimy przesyłać na osobnych kartkach pocztowych do 14.03.2014 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 6 (65) to „CZAS NA RELAKS”. Wśród wielu przysłanych kartek wy-
losowaliśmy zwycięzcę. Jest nim Iwona Diaków. Poprawne rozwiązanie rebusu z nr 6(65) to „LAMPA STOŁOWA”. Zwycięzcami zostali Łukasz 
Urban i  Anna Wencel. 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

SERIA RÓŻANA
NATURALNIE ZDROWA SKÓRA 30+
Krem regenerująco-łagodzący na dzień
Skóra wrażliwa i odwodniona
Emulsja nawilżająca o bogatej konsystencji do codziennej pielęgnacji cery po 30 roku życia. Idealna dla skó-
ry nadwrażliwej na negatywne czynniki zewnętrzne. 

DZIAŁANIE 
• reguluje funkcje bariery skórnej, poprawia elastycz-

ność, wyraźnie wygładza, doskonale nawilża oraz roz-
jaśnia naskórek, w efekcie działa przeciwstarzeniowo

• łagodzi podrażnienia oraz działa kojąco na naskórek
• wiąże wodę i skutecznie zapobiega jej nadmiernej 

utracie
• opóźnia naturalne procesy starzenia skóry

• uzupełnia niedobory lipidów naskórka
• stymuluje naturalne procesy regeneracji
• odżywia i wyraźnie zmiękcza naskórek
• neutralizuje wolne rodniki oraz chroni przed szkodli-

wym wpływem UV
• zawiera fotostabilne fi ltry UVA i UVB chroniące skórę 

przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych 
i fotostarzeniem (SPF 10).

Najmłodsza laureatka rebusa 
z zegarkiem Timemaster.


