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Feletion na wstecznym biegu

Od sierpnia znika przystanek przy hotelu Qubus

Podróżuj z nami!

Nie będzie
Niemiec...

wieczór. Wieść, że przyjechał do wielkiego śląskiego
miasta uśpiła jego czujność. Moja zaś wina, że nie
uprzedziłem go o pewnych
sytuacjach, które po mnie –
jako tubylcu – spływają,
jak woda po kaczce. Kuzyn
w ciągu jednego dnia
postanowił zaliczyć Mikołów i Jaworzno. Kupił na
dworcu w Katowicach 10
biletów KZK GOP i spokojnie zajechał do siostry
autobusem linii 37. Posiedzieli, powspominali, po
obiedzie gość z Niemiec
postanowił wrócić do
Katowic. Prosty chłop z
Franfurtu nie wiedział, że
autobusy są może i podobne do siebie, ale bilety to
dwie, a raczej kilka różnych bajek. „Kanar” z
tyskiego PKM szybko
wyjaśnił mu wszelkie wątpliwości. Na tym nie
koniec komunikacyjnych
przygód. Jak mówi stare
przysłowie do trzech razy
sztuka. Kuzyn oprócz biletu KZK GOP oraz tyskiego
mandatu wzbogacił swoją
kolekcję o wydruk z kasy
fiskalnej, jakimi posługują
się kierowcy przedsiębiorstwa komunikacyjnego z
Jaworzna. Kuzyn wrócił do
domu wieczorem i trzeba
go było omijać szerokim
łukiem. Taki był zły.
- Czego się rzucasz?
Trzeba było przyjechać
swoim „audi”. A tak wstyd
rodzinie przynosisz, bo na
gapę autobusami jeździsz –
broniłem, jak lew pradawnych śląskich obyczajów
transportowych.
redaktor

Jeżeli wybieracie się Państwo na
wakacje samolotem z lotniska w
Pyrzowicach, to PKM Katowice
zaprasza do skorzystania z usług linii
Lotnisko. Czeka na Państwa miła niespodzianka, bo oprócz wakacyjnych
promocji podnieśliśmy standard
podróżowania – pojawiły się klimatyzowane, niskopodłogowe, nowe autobusy marki Mercedes- Benz Citaro.
Te 10- metrowe dwudrzwiowe autobusy są specjalnie wyprodukowane
na potrzeby linii Lotnisko i wyposażone w półki na bagaż. Mogą w nich
podróżować także osoby niepełnosprawne. Warto skorzystać z naszej
oferty, bowiem jest ona już na najwyższym poziomie. Przypominamy także
o wakacyjnych bonifikatach i promocjach dla pasażerów. Pierwsza to:
bilet dwukrotnego przejazdu za 35 zł,
typu otwartego, czyli pasażer kupując
bilet może z niego skorzystać po raz
drugi w dogodnym dla siebie terminie, ale do czasu trwania promocji,
czyli 31 października 2008r. Druga to
5 % bonifikata na bilet jednorazowy
za 20 zł w ramach programu promo-
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Przyjechał do mnie
kuzyn z Frankfurtu. Nie
wiem, co mu strzeliło do
głowy, że zamiast na
Majorce postanowił wakacje spędzić na Śląsku,
skąd na dobre wyjechał
jakieś 20 lat temu. W każdym razie wylądował na
lotnisku w Pyrzowicach i
jakoś trzeba mu było zorganizować czas. Ostatnie
jego żywe wspomnienia z
Polski pochodzą z roku
1988. Przez kilka pierwszych dni nie zamykał
buzi, która mu się otwarła
ze zdziwienia na widok
zmian, jakie zaszły w
kraju jego młodości. Z
czasem ochłonął i zaczął –
jak dziecko - stawiać
pytania. Dlaczego coś
funkcjonuje u nas tak albo
siak, chociaż logika nakazuje, aby sprawę zorganizować zupełnie inaczej.
Nie mógł na przykład
nadziwić się autobusom
kursującym po naszym
regionie. Nie temu, że
ładne albo brzydkie, ale
logice ich poruszania się.
A było to tak. Chłopina
przyleciał samolotem i po
kilku dniach skończył mu
się fundusz na taksówki.
Oprócz mnie w Katowicach,
ma jeszcze siostrę w Mikołowie i kumpla w Jaworznie. Na lotnisku w Pyrzowicach przeczytał w darmowej gazecie, że miasta leżące w centrum naszego województwa stworzyły wielką
metropolię.
- Super pomysł! Jak się
to będzie nazywać? To jest
większe niż Warszawa! –
gadał jak najęty przez cały
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cyjnego „Latam z Katowic”. Pasażerowie mogą skorzystać z tej promocji
tylko wtedy, kiedy wejdą na stronę
internetową lotniska w Pyrzowicach,
czyli www.gtl.com.pl i wydrukują
kupon. Kierowca otrzyma kupon i
wydrukuje bilet z bonifikatą. Z powodu remontu rynku w Katowicach
autobusy linii „Lotnsko” nie będą
obsługiwały od sierpnia przystanków
przy hotelu Qubus.
Na lotnisku znajdują się dwa przystanki naszej linii. Przystanek usytuowany przez terminalem A służy do
wysiadania, jako postój autobusów i
stąd też odjeżdżają pasażerowie, którzy przylatują z krajów nie objętych
porozumieniem z Schengen. Natomiast drugi przystanek znajduje się
naprzeciwko terminala B (nowego) i
tutaj wsiadają pasażerowie przylatujący z krajów objętych porozumieniem
oraz z lotów czarterowych. Na ten
przystanek autobus podjeżdża tylko
na kilka minut, by zabrać pasażerów.
W naszej ofercie biletowej jest też
bilet jednodniowy za 28 zł, który jest
ważny przez 24 godziny od momentu

jego zakupu i wykorzystania pierwszy
raz. Jeżeli pasażer kupił bilet za 28 zł na
kurs o godz. 4:00, to może z niego korzystać do godz. 4:00 dnia następnego.
Przypominamy, że ponadto oferujemy bilety jednorazowego przejazdu
za 20 zł, a dla dzieci w wieku od 4 do
10 lat przejazd kosztuje 10 zł. Przypominamy, że dzieci do lat 4 podróżują
za darmo, a przewóz bagażu jest już w
cenie biletu. Podróż na lotnisko trwa
około 50 minut, ale prosimy o założenie zapasu czasowego, bowiem na
trasie przejazdu autobusu są w dwóch
miejscach prowadzone roboty drogowe i mogą wystąpić korki. Wówczas
czas przejazdu znacznie się wydłuży.
Pasażerowie mogą kupować bilety
u kierowcy oraz w Internetowym Systemie
Sprzedaży
Biletów
(https://bilety.pkm.katowice.pl/),
który umożliwia zarówno biurom
podróży, jak i klientom indywidualnym zakup biletu przez Internet.
Weryfikacja zakupu odbywa się u kierowcy autobusu, który posiada bezprzewodowy terminal. Zapraszamy
do korzystania z naszych usług!
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5 srebrnych Mercedesów Citaro zajechało do Katowic
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Luksus
i elegancja
Nowe mercedesy zawiozą pasażerów prosto na lotnisko w Pyrzowicach.
nasza flota, bowiem nie będą używane
do obsługi linii miejskich, a tylko komercyjnego połączenia na lotnisko. Chcieli-
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Mercedes-Benz to marka, której nie
trzeba specjalnie zachwalać. Stała się
symbolem wysokiej jakości, luksusu
oraz komfortu podróżowania. Pasażerowie linii „lotnisko” będą się mogli przekonać czy nadal autobusy niemieckiego
koncernu są najlepsze. PKM Katowice
zakupiło bowiem, 5 sztuk autobusów
marki Mercedes –Benz Citaro z silnikami Euro 5 i automatycznymi skrzyniami
biegów, do obsługi komercyjnego połączenia z Katowic na Lotnisko w Pyrzowicach. Są to komfortowe, 10-metrowe
autobusy wyposażone w klimatyzacje,
system monitoringu oraz dwoje drzwi
otwieranych na zewnątrz i 28 miejsc siedzących. Mają duże panoramiczne
szyby i zgrabną sylwetkę.
- Te autobusy są wyjątkowo w srebrnym kolorze, a nie żółtym, jak cała

śmy, by się wyróżniały – wyjaśnia Eugeniusz Pypłacz, prezes Zarządu PKM
Katowice.
Zakup 5 sztuk autobusów sfinansowało Miasto Katowice podnosząc kapitał zakładowy Spółki o kwotę 4 mln zł.
Citaro to autobusy niskopodłogowe
wyposażone w specjalne półeczki do
przewozu podręcznego bagażu oraz
wyświetlacze LCD połączone z systemem kamer monitorujących wnętrze
pojazdu. Autobusy te mogą rozwijać
prędkość do 85 km/h i są wyposażone w
systemy bezpieczeństwa ABV, ASR,
ESP i BA, które gwarantują bezpieczną
jazdę w każdych warunkach. Dzięki
tym autobusom PKM Katowice znacznie podniesie komfort podróży na linii
„Lotnisko” – teraz będzie to już obsługa
na europejskim poziomie.

Katowice zasługują na rynek na miarę stolicy siedmiomilionowego województwa

Za dwa lata pierwsza łopata
Przebudowa Rynku okazała się operacją bardziej skomplikowaną niż początkowo
wydawało się włodarzom
Katowic. Kilka lat zajęło tworzenie planów oraz studiów,
które są niezbędne, by można
było wprowadzić w życie projekt katowickiego architekta
Tomasza Koniora, który
wygrał konkurs na przebudowę centrum miasta.
- Większość papierkowej
pracy mamy już za sobą, ale
zanim wkopiemy pierwszą
łopatę, jeszcze trochę czasu
upłynie. Na pierwszy ogień
pójdzie przebudowa torowiska na odcinku od Ronda do
ul. Moniuszki - wyjaśnia Piotr
Uszok, prezydent Katowic.
Obecnie robotnicy przebudowujący kanalizacje w Śródmieściu weszli do Rynku. Za
kilka dni zacznie on przypominać plac budowy, ale po
zakończeniu prac ziemnych
przyjdzie czas na pozostałe

elementy. Zmodernizowany
zostanie, m.in. budynek
Domu Prasy oraz powstanie
mała architektura. Jednakże
na duże inwestycje z podziemnymi garażami włącznie
trzeba jeszcze poczekać.
Pierwsze przysłowiowe wbicie łopaty może nastąpić najwcześniej za dwa lata. Jednakże w okolicy Rynku i
Ronda prace trwają . Kończy
się renowacja ul. Mariackiej.
Zostanie także ogłoszony
przetarg na Międzynarodowego Centrum Kongresowego na tyłach Spodka. Ma
także ruszyć przebudowa
wieżowca DOKP przy Rondzie.
W październiku powinniśmy poznać zwycięzcę przetargu na przebudowę dworca
PKP. Wszyscy mają nadzieję,
że tym razem inwestor okaże
się godnym zaufania i budynek dworcowy zmieni swoje
oblicze. Ponadto właściciele

zabytkowego dworca przy ul.
Dworcowej też deklarują
przystąpienie do prac .
- Chcemy synchronizować
roboty. Miasto dostosuje się
do terminów wyznaczonych
przez prywatnych właścicieli
obiektów. Nasze zadanie
będzie polegało na modernizacji nawierzchni ulicy i placu
przed halami oraz zbudowanie małej architektury – wyjaśniają urzędnicy.
Istnieję szansa, że powstanie tu podziemny parking.
- Na końcu ruszą inwestycje
między Rynkiem a Rondem,
ale miasto jest przygotowane
na ich koordynacje. Budynek
USC zostanie wyburzony,
urząd przeniesiony do zabytkowego pałacyku przy ul.
Wolności, którego remont
ruszy w przyszłym roku wyjaśnia prezydent Uszok.
Władze miasta chciały się
także dowiedzieć, jakie funkcje powinna być zachowane w

centrum Katowic. Badania
zostały
przeprowadzone
przez naukowców z Akademii
Ekonomicznej. Pytano zarówno katowiczan w różnym
wieku, jak i obcokrajowców
oraz mieszkańców ościennych
miast. Badaniami kierował dr.
Adam Drobniak. Wyniki nie
zaskoczyły, bowiem generalnie ludzie chcą, by w centrum
były małe sklepiki, galerie,
kawiarnie, restauracje, by
były zachowane funkcje kulturotwórcze, czyli muzea,
kina, teatry. Rynek ma być
miejscem, w którym toczy się
życie towarzyskie, gdzie
można zrobić zakupy, pójść
do fryzjera czy do kosmetyczki , a także zjeść dobry posiłek
i spędzić wolny czas, m.in. w
klubach czy na imprezach
okolicznościowych. Zarówno
katowiczanie, jak i mieszkańcy aglomeracji chcą by to miejsce się zmieniło i tętniło
życiem przez całą dobę.

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI
MIEJSKIEJ KATOWICE sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 59, 40-085 Katowice, Tel. 032 2588 071

OGŁASZA KONKURS
NA STANOWISKO :
KIEROWNIKA MAGAZYNU
Zakres obowiązków:
• Nadzór nad gospodarką magazynową
• Nadzór i odpowiedzialność za stany magazynowe i sprawne funkcjonowanie magazynu (w tym przyjmowanie i wydawanie
towarów, przeprowadzanie okresowych
inwentaryzacji)
• Tworzenie planów rzeczowych
• Optymalizacja procesów logistycznych
• Zarządzanie podległym zespołem
• Planowanie budżetu podległego zespołu
oraz działu
• Zabezpieczenie dostaw surowców, materiałów i towarów przy utrzymaniu parametrów jakościowych, bhp i ochrony środowiska
• Współpraca z Zaopatrzeniem i Zapleczem

Wymagania:
• Wykształcenie wyższe
• Doświadczenie na analogicznym stanowisku lub co najmniej 4 lata pracy w
magazynie
• Znajomość zagadnień z zakresu gospodarki magazynowej
• Doświadczenie w dziedzinie optymalizacji
działań i kierowania łańcuchem dostaw
• Znajomość MS Office oraz systemów do
zarządzania magazynem
•Znajomość budżetowania, umiejętne zarządzanie kosztami
• Znajomość branży motoryzacyjnej (będzie
dodatkowym atutem)
• Wysokie umiejętności interpersonalne
• Odporność na stres
• Umiejętność ustalania priorytetów
• Dyspozycyjność i zaangażowanie,
• Umiejętność pracy w zespole i zarządzania nim,
• Zdecydowanie w działaniu i podejmowaniu decyzji

OFERUJEMY:
dobrą płacę oraz stabilną pracę, bilet wolnej jazdy dla pracownika i członków rodziny,
świadczenia z funduszu socjalnego.
Aplikacje zawierające:
• CV i list motywacyjny
• oświadczenie o wymaganym stażu pracy
potwierdzone / zaświadczeniem pracodawcy lub kopią świadectw pracy/
• oświadczenia o niekaralności
• Projekt-propozycje organizacji pracy Magazynu ( informacje dotyczące pracy magazynu PKM Katowice można uzyskać w Dział
Organizacyjny i Spraw Pracowniczych)
Termin składania aplikacji: 25.08. 2008r
na adres: kadry@pkm.katowice.pl
lub osobiście w siedzibie Spółki.
Dodatkowych informacji udziela
Dział Organizacji i Spraw Pracowniczych:
Tel. 032 2588 071 wew. 363 lub 372
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Temido!

Ty widzisz
i nie grzmisz!
Rozmowa
z Teresą Motyl,
przewodniczącą
komitetu obrony
lokatorów
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Sprzedani
lokatorzy

To miał być przełom w sprawach lokatorów sprzedanych razem z budynkami,
którym nowi właściciele drastycznie i bezzasadnie podnoszą czynsze. W Mysłowicach, po raz pierwszy w Polsce, wytoczono z tego powodu sprawę karną.
Zaskakujący wyrok zapadł pod koniec lipca: właściciele niewinni, a lokatorzy
niepotrzebnie informują o sprawie media!
- Sędzia powiedział, że przez kontakty z
dziennikarzami pogarsza Pani tylko sytuację. Nie boi się Pani rozmawiać?
- Wszystko już mi jedno. Im więcej dziennikarzy interesuje się tą sprawą, tym lepiej.
Kto, jak nie media, zaalarmuje opinię
publiczną o podobnych sytuacjach.
- Liczyła się Pani z takim wyrokiem?
- Szczerze mówiąc, tak. Przyglądam się,
jak pracuje wymiar sprawiedliwości. Tropię znajomości, jakie w tym środowisku
mają właściciele budynków oraz ich prawni pełnomocnicy...
- Na sali sądowej powiedziała Pani w
pewnym momencie do adwokata państwa
B., że jest pod presją mafii.
Poniosły mnie nerwy. Sposób w jaki ten
człowiek odnosił się do nas, w większości
ludzi starszych i schorowanych, urągał
powadze miejsca, w którym się znajdowaliśmy. A z drugiej strony liczę, że różne sprawy i wątki, o których nikt nie chce głośno
mówić, znajdą kiedyś swój finał w sądzie.

Dramat ponad setki lokatorów z Mysłowic
trwa od 10 lat. Upadłość ogłosiło wtedy
Przedsiębiorstwo Robót i Urządzeń Górniczych. Syndyk zajął się sprzedażą majątku
firmy, w tym zamieszkałych wieżowców nr 5
i 7 przy ulicy Mikołowskiej. Kupnem budynków zainteresowała się firma Avita, należąca do małżeństwa B. Na wszelki wypadek
dziennikarze opisujący sprawę wymieniają
tylko inicjały, a nie całe nazwisko. Transakcjami Andrzeja B. już wtedy interesował się
Urząd Ochrony Państwa (teraz ABW). W
ciągu ostatniej dekady za kratki trafiał nie
tylko właściciel firmy, ale także jego syn.
Dziennikarze pisali o tajemniczych powiązaniach Andrzeja B., które sięgały podejrzewanych o korupcję sędziów, prokuratorów, a
nawet profesorów medycyny. Ówczesnym
władzom Mysłowic nie przeszkadzało, że
lokatorzy trafiają pod „opiekę” takiej osoby.
W 1998 roku Avita kupiła dwa bloki za...350

- Jakie sprawy?
- Proszę Pana! Umówiliśmy się na rozmowę o mieszkaniach i nie zbaczajmy z
tematu. Ja nie domagałam się od sądu
zemsty nad B. Liczyłam na sprawiedliwy
wyrok. Tymczasem okazało się, że jesteśmy
oszustami, a B. niewinni. W zasadzie to
powinniśmy się chyba zamienić miejscami
podczas rozprawy.
- Czego spodziewa się Pani po apelacji?
- Przede wszystkim tego, że sprawa do
ponownego rozpatrzenia nie wróci już do
Mysłowic.
- Zachowujecie się Państwo podczas
rozpraw dosyć emocjonalnie. Ludzie
płaczą na korytarzach, czasami mdleją.
Sąd nie zawsze przepada za takimi
sytuacjami.
- A jak mamy reagować?! Wśród nas nie
ma ludzi młodych, wygadanych, dobrze
ustawionych, którzy radzą sobie ze stresem. W naszych blokach mieszkają głównie emeryci, renciści, jest sporo samotnych wdów i wdowców. Mówimy o
ludziach, którzy żyją od pierwszego do
pierwszego, a podwyżka bochenka chleba
o parę groszy, to dla nich życiowy problem. Kiedy słyszą dzwonek do drzwi,
truchleją ze strachu, że to komornik albo
powiadomienie z sądu o rozprawie eksmisyjnej. Nie tak wyobrażaliśmy sobie starość. A najgorsze w tym wszystkim jest to,
że z każdej strony słyszymy, jaka to nam
się dzieje niesprawiedliwość, ale nikt nie
potrafi albo nie chce pomóc.

Sesje Rady Miasta poświęcone sprawie mieszkańców bloków przy ul. Mikołowskiej budzą wielkie emocje.
tys. złotych. Od tej chwili dla lokatorów nic
już nie było takie, jak dawniej. Nowy właściciel rozpoczął z nimi wojnę podjazdową
wydając generalną bitwę latem 2005 roku.
Mieszkańcy dostali zawiadomienia o
nowych stawkach czynszowych. Mieli odtąd
płacić po 24 złotych za metr kwadratowy.
Rekordzistom naliczono 1,7 tys. zł miesięcznie – za dwupokojowe, średnioatrakcyjne
mieszkanie w wieżowcu w Mysłowicach. O
200 złotych mniej wynosi czynsz w chronionym, luksusowym osiedlu willowym na warszawskim Mokotowie.
Sprawą zainteresował się mysłowicki
magistrat. Prezydent Grzegorz Osyra
zaproponował wykup i komunalizację bloków. Pech chciał, że większość w Radzie
Miasta stanowił wtedy opozycyjny wobec
niego Klub Prawicy. Na złość Osyrze rajcy
nie zgodzili się na – jak to określili – targi z
gangsterami.
Aferą zainteresowały się media. Do
Mysłowic przyjechała m.in. Elżbieta Jaworowicz gwiazda „Sprawy dla reportera”. W

sądach różnych instancji zaczęła się lawina
procesów. Lokatorów przeciwko B. i na
odwrót. Jeden z ważniejszych wyroków
zapadł w Krakowie. Cywilny Sąd orzekł nielegalność astronomicznych podwyżek czynszu. B. musieli spuścić z tonu. W tej chwili
na Mikołowskiej 5 i 7 obowiązuje stawka
8.99 zł za metr, ale wojna nadal trwa. Właściciele budynków w pełni „korzystają” ze
swoich praw. W ubiegłym roku w mieszkaniu Teresy Motyl został bez jej wiedzy
zameldowany...wypuszczony właśnie na
wolność syn małżeństwa B. Sprawą zajęła
się prokuratura i nielegalny meldunek
został anulowany. W innej, podobnej sytuacji do zalegających z czynszem lokatorów
został domeldowany mężczyzna znany
mysłowickiej policji.
Ostatnia sprawa przed mysłowickim
Sądem mogła okazać się przełomowa nie
tylko dla mieszkańców z ul. Mikołowskiej,
ale dla wszystkich lokatorów w Polsce, którzy znajdują się w podobnej sytuacji. Takich
spornych spraw pojawia się sporo zwłasz-

cza na Górnym Śląsku, gdzie jest najwięcej
bloków należących do upadłych, państwowych zakładów pracy. Mysłowicka prokuratura wzięła pod lupę działania firmy Avita w
latach 1998-2004. Została założona sprawa
karna.
Oskarżeni wprowadzili w błąd lokatorów
co do podstaw należności i kosztów utrzymania budynków, opłat za windę, wywóz
nieczystości – uzasdniał w jednym z wywiadów Artur Ott, poprzedni szef mysłowickiej
prokuratury.
Śledczy ustalili, że państwo B. działali w
celu osiągnięcia korzyści majątkowych i
chęci zysku. Za coś takiego grozi nawet do
10 lat pozbawienia wolności. W sumie
mieszkańcy ponieśli 176 tys. złotych strat w
wyniku nieuzasadnionych opłat. Wyrok w
sprawie zapadł w ubiegłym miesiącu.
Mysłowicki sąd mając pełną wiedzę na
temat właścicieli firmy Avita, znając ich
praktyki stosowane wobec lokatorów i
pamiętając o decyzji krakowskich sędziów –
wydał wyrok uniewinniający. Mało tego.
Sędzia uznał, że mieszkańcy angażując
media usiłują wywrzeć nacisk na wymiar
sprawiedliwości. Mieszkańcy złożą od
wyroku apelację, chociaż nie wierzą już w
sprawiedliwość. Przyzwyczają się do myśli,
że przegrywają walkę o mieszkania, w których przez lata spokojnie żyli.
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„Żywe kamienie”
To hasło szóstego obozu stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Młodzież gimnazjalna i licealna, blisko
tysiąc osób, przebywało w śląskiej aglomeracji przez dwa tygodnie od 17-30 lipca i odkrywało bogactwo naszego
regionu. Po raz pierwszy jeden obóz odbywał się równocześnie w aż dziesięciu miastach: Bytomiu, Chorzowie, Dąbrowie Górniczej, Gliwicach, Katowicach, Piekarach Śląskich, Rudzie Śląskiej, Sosnowcu, Tychach i Zabrzu.
Jana Paweł II ćwierć wieku temu w
czasie swej II Pielgrzymki do Polski zagościł na Górnym Śląsku i tu spotkał się z
ludźmi pracy w Katowicach - Muchowcu.
Padły wówczas niezwykłe słowa, które
zostały przez Papieża nazwane ewangelią
pracy, czyli dobrą nowiną o ludzkim trudzie i znoju związanym z pracą, która jest
zbawieniem człowieka, i przez którą następuje jego rozwój i uświęcenie. Dlatego stypendyści „Żywego Pomnika Jana Pawła II”

w XXV rocznicę wizyty Papieża ponownie
chcieli usłyszeć jego słowa, rozważyć je i
zastanowić się nad sensem pracy.
W organizacji obozu uczestniczyły
gminy, które zaoferowały młodzieży bogaty program turystyczny, by stypendyści
mogli jak najlepiej poznać ten niezwykły
region. W miejskich propozycjach nie
zabrakło wydarzeń kulturalnych i sportowych. Do organizacji włączyły się wyższe
uczelnie, które otworzyły przed uczestni-

kami obozu swoje podwoje i zaprezentowały swój dorobek naukowych oraz możliwości techniczne. Podczas pobytu w naszym
regionie młodzież uczestniczyła w warsztatach oraz zwiedzała najciekawsze miejsca.
W Katowicach odwiedziła, m.in., zabytkowe i unikatowe dzielnice: Nikiszowiec i
Giszowiec, gościła w Bazylice Panewnickiej oraz w Katowicach – Bogucicach w
Sanktuarium Matki Bożej Boguckiej.
Zapoznawała się z kulturą regionu odwie-

dzając muzea i uczestnicząc w licznych
spotkaniach ze śląską kulturą i tradycją.
Podczas obozu nie zabrakło także sportu i
dobrej zabawy.
Goszcząc na Śląsku stypendyści Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” nie mogli
nie odwiedzić Sanktuarium w Piekarach
Śląskich oraz katowickiej katedry Chrystusa Króla, gdzie uczestniczyli w uroczystej
mszy świętej z udziałem abp. Damiana
Zimonia.

Uczestnicy obozu byli pod wrażeniem naszego regionu i przygotowanych dla nich atrakcji.

Mistrzostwa Europy Kobiet w
Koszykówce do lat 16 Dywizja A
odbędą się w Katowicach

Kobiecy kosz

Niedawno oddana do użytku nowoczesna hala w Szopienicach
gościć będzie europejską czołówkę młodych koszykarek.
8 sierpnia rozpoczynają się w Katowicach Mistrzostwa
Europy Kobiet w Koszykówce do 16 lat. Jest to impreza
towarzysząca zaplanowanym w przyszłym roku w Polsce
Mistrzostwom Europy Mężczyzn w Koszykówce, których
finałowy mecz odbędzie się w katowickim Spodku.
- W zwyczaju jest, by kraj, który organizuje tak prestiżową imprezę jaką są Mistrzostwa Europy Mężczyzn w
Koszykówce gościł także młodszych zawodników – wyjaśnia Dariusz Łyczko, dyrektor Turnieju.
W katowickiej hali AWF oraz w Szopienicach zmagać
się będą reprezentacje 16 państw.
Mecz otwarcia i finałowy odbędzie się w nowoczesnej
hali w Szopienicach. Turniej potrwa do 17 sierpnia. Każdego dnia będą się odbywały po dwa mecze. Mamy
nadzieję, że kibice dopiszą, bo choć w tym turnieju rywalizuje młodzież, to na pewno emocji w poszczególnych
spotkaniach nie zabraknie. Liczymy, że polska reprezentacja rozegra dobry turniej.
Wstęp na wszystkie mecze Mistrzostw jest wolny.

LOT w Katowicach
Dziesiąty Letni Ogród Teatralny (LOT) ma za sobą półmetek. Jak co
roku, program imprezy wypełniają spektakle, występy kabaretów
oraz przedstawienia dla dzieci.
Katowicka publiczność przyzwyczaiła się już do letnich spotkań z artystami
z całej Polski i z zagranicy, które niezmiennie odbywają się w podcieniach
Górnośląskiego Centrum Kultury.
- Doszliśmy do skromnego jubileuszu. Formuła nie zmieniła się, chociaż
impreza się rozrasta - mówi Mirosław
Neinert, dyrektor artystyczny festiwalu.
Podczas festiwalu publiczność
mogła już zobaczyć, m.in. „Próby”
Bogusława Schaeffera w wykonaniu
aktorów Teatru Montownia i Teatru
Narodowego.
W sierpniowej odsłonie LOT-u katowicką publiczność czeka jeszcze wiele
atrakcji, m.in. benefis z okazji 30-lecia
pracy scenicznej znanej śląskiej aktorki,
Elżbiety Okupskiej, gdzie wystąpią:
kabaret Rak, Artur Barciś, Michał
Bajor, Renata Przemyk, Janusz Radek,
Robert Talarczyk i Maria Meyer oraz
występ Kabaretowej Sceny Trójki z
Arturem Andrusem i jego gośćmi. Dla
dzieci, w ramach Letniej Grządki
Teatralnej, spektakle zaprezentują
m.in. Teatr Ludowy Scena Pod Ratuszem z Krakowa i Teatr Lalek Banialuka z Bielska-Białej oraz Teatr Dzieci
Zagłębia z Będzina. Najatrakcyjniej
zapowiada się jednak: João Paulo P.
Dos Santos/Rui Horta: Contigo, Teatr O
Ultimo Momento, Francja/Portugalia.
Przedstawienie to odbędzie się na
skrzyżowaniu ulic: Staromiejskiej i
Dyrekcyjnej i jest to połączenie umiejęt-

ności dwóch artystów: akrobaty João
Paulo P. dos Santos i choreografa Rui
Horta, którzy łączą swoje doświadczenia i „wpływy" celem stworzenia niezwykłego spektaklu nazwanego contigo.
joão paulo p. dos santos. Artyści wykonują akrobacje na maszcie chińskim.
Contigo to prawie pusta scena, kilka
prostych przedmiotów i ciało akrobaty.

Artysta promieniuje wirtuozerią, poruszając się ze swobodą między niebem a
ziemią. João opowiada o swoich namiętnościach, ale również o wyczerpaniu i
samotności artysty, który przekracza to,
co możliwe: moim celem nie jest bycie
lub nie bycie tancerzem ale trwanie w
harmonii z chinese pole (chińskim
masztem) i z moim ciałem.

PROGRAM:
09.08 (sobota), godz. 21:00, spektakl
Miro Gavran: „Wszystko o mężczyznach”, Teatr Ludowy, Kraków
10.08 (niedziela), godz. 16:00, letnia grządka teatralna
A. Ayckobourn: Niezwykły dom Pana A., czyli skradzione dźwięki, Teatr
Ludowy Scena Pod Ratuszem, Kraków
10.08 (niedziela), godz. 20:00, wieczór kabaretowy
Kabaretowa Scena Trójki: Artur Andrus i goście
16.08 (sobota), godz. 21:00, spektakl
A. Pałyga: Żyd, Teatr Polski, Bielsko-Biała
17.08 (niedziela), godz. 16:00, letnia grządka teatralna
O. Wilde: Chłopiec z gwiazd, Teatr Dzieci Zagłębia, Będzin
23.08 (sobota), godz. 19:00, spektakl skrzyżowanie ulicy Staromiejskiej
i Dyrekcyjnej
João Paulo P. Dos Santos/Rui Horta: Contigo, Teatr O Ultimo Momento,
Francja/Portugalia
23.08 (sobota), godz. 21:00, spektakl
Jakub Nvota: Hamlet alebo nalez lebky, Tulave Divadlo, Trnava, Słowacja
24.08 (niedziela), godz. 16:00, letnia grządka teatralna
J. Zaborowski: Tomcio Paluszek, Teatr Lalek Banialuka, Bielsko Biała
24.08 (niedziela), godz. 21:00, jazz i okolice
Daniele di Bonaventura Band’ Union (Włochy)
30.08 (sobota), godz. 20:00, wieczór kabaretowy
XXL-ka czyli 30 lat Elżbiety Okupskiej na scenie

URZĄD MIASTA KATOWICE
40-098 Katowice, ul. Młyńska 4; Tel. 032 259 39 09; Fax 032 253 79 84; E-mail: urzad_miasta@um.katowice.pl; www.um.katowice.pl
Godziny otwarcia: pn. 7:30 - 17:00, wt. 7:30 - 15:30, śr. 7:30 - 13:00, cz. 7:30 - 17:00, pt. 7:30 - 15:30
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Jeżeli rzucisz 24 razy pod rząd
monetą i zawsze wypadnie orzełek,
to znaczy że masz wyjątkowego
farta i powinieneś zagrać o duże
pieniądze w totolotka. Chyba, że
złożysz kupon...na Górnym Śląsku.

Podatek
od
marzeń

Specjalnie dla czytelników „Wiadomości
PKM” radzi Stanisław
Piechula – prezes
Okręgowej Izby Aptekarskiej w Katowicach

Bądź
zdrów
latem

kowaniu zaleceń odnośnie warunków
przechowywania). Stosuj się ściśle do
zaleceń lekarza, jeśli cierpisz na chorobę przewlekłą lub zażywasz liczne leki.

Jeśli ty lub ktoś
inny poczuje się źle

Jaki piękny jest ten świat przez różowe okulary.
Test z monetą fachowcy
od rachunku prawdopodobieństwa uznają za zabawę
zbliżoną do „totka”, jeżeli
chodzi o szansę na wygraną. Dzięki państwowej loterii już 594 mieszkańców
naszego kraju wzbogaciło
się o siedmocyfrową kwotę.
Listę zamyka „pechowiec”
z Poznania z okrągłym
milionem na koncie. Najwyższa wygrana padła
cztery lata temu w Warszawie - ponad 20 mln. zł.
Zainteresowanie „kulami
szczęścia” rośnie, kiedy w
wyniku kumulacji można
trafić sumę działającą na
wyobraźnię. Tak było ostatnio. Przez kilka lipcowych
losowań nikt nie trafił „6”.
Nagroda urosła do astronomicznej kwoty ponad 37
milionów złotych, a media
podpowiadały, jak wydać
taką kasę. Rekord wygranej nie padł, ponieważ
szczęśliwy układ liczb
wytypowały cztery osoby.
Wypadło po dziewięć milionów złotych na głowę.
Gdyby taką sumę złożyć na
standartowej
bankowej
lokacie, sam zysk z miesięcznych odsetek wyniósłby aż 48 tys. złotych. W
grupce szczęśliwców tradycyjnie nie znalazł się nikt,
kto złożył kupon w kolekturze na Górnym Śląsku. Nie
ma się zresztą czemu dziwić. 14 miast Górnośląskiego Związku Metropolitalnego liczy w sumie więcej
mieszkańców, niż stolica,
ale to warszawiakom przy-

padają najbardziej spektakularne wygrane. W pierwszej „setce” najwyższych
wygranych, miasta naszej
aglomeracji pojawiają się
zaledwie trzy razy. Na 40
miejscu Katowice, na 48
Siemianowice i w dole
stawki, na 96 pozycji Gliwice. Wśród prawie 600 milionerów tylko 30 skreśliło
kupony na Górnym Śląsku.
Dzieląc nasze miasta na
szczęśliwe i pechowe do
pierwszej grupy zaliczymy
Katowice
(8
trafień),
Dąbrowa Górnicza (5), Gliwice (4), Sosnowiec (3),
Jaworzno (3), Bytom (3),
Chorzów (2). Po jednym,
milionowym trafieniu zaliczyły Mysłowice, Piekary i
Siemianowice. Świętochłowice, Tychy i Zabrze muszą
jeszcze poczekać na swojego szczęśliwca.
Złośliwi nazywają obstawianie w totolotka „podatkiem od marzeń nałożonym
na najbiedniejszych”. To
prawda, że większość wśród
grających stanowią osoby o
niższych dochodach. Regularnie gra ponad połowa
Polaków. Statystycznie każdego miesiąca do kolektur
w całym kraju spływa w
sumie 25 milionów kuponów. Szansa na trafienie
„6” wynosi jak 1 do 14 milionów. Pesymiści powiedzą,
że taki wskaźnik prawdopodobieństwa graniczy z
cudem. Optymiści mają na
to argument w postaci prawie 600 „cudów”, jakie zdarzyły się w dużym lotku.

Utrzymaj chłód
w pomieszczeniach
swego domu
Zamykaj okna i żaluzje w ciągu dnia;
otwieraj nocą, kiedy temperatura na
zewnątrz jest niższa. Jeśli mieszkanie
jest klimatyzowane, drzwi i okna należy
zamykać. Wentylatory elektryczne
mogą dawać pewną ulgę. Jeśli jednak
temperatura zewnętrzna przekracza 35
°C, wentylator nie jest w stanie zapobiec chorobom wywołanym działaniem
upału. Niezwykle ważne jest picie płynów.

Unikaj upału

Przebywaj w najchłodniejszym
pomieszczeniu mieszkania, dotyczy to
szczególnie nocy. Jeśli w miejscu
zamieszkania nie można utrzymać
chłodu, spędź 2-3 godzin dziennie w
chłodnym miejscu (np. klimatyzowanym budynku publicznym). Unikaj
wychodzenia na zewnątrz w najgorętszej porze dnia. Unikaj forsownego
wysiłku fizycznego. Pozostawaj w cieniu. Nie zostawiaj dzieci ani zwierząt w
zaparkowanym pojeździe.

Dbaj o chłodzenie
i nawodnienie
organizmu
Korzystaj z chłodnych pryszniców i
kąpieli. Zastępczo stosuj gotowe okłady
i kompresy chłodzące, nasączone
zimną wodą ręczniki czy gąbki, kąpiele
stóp w zimniej wodzie, itp. Noś lekką,
nie przylegającą do ciała odzież z tka-

nin naturalnych. Wychodząc na
zewnątrz załóż kapelusz z szerokim
rondem lub czapkę z daszkiem i okula-

Jeśli odczuwasz zawroty głowy, osłabienie, niepokój, lub dotkliwe pragnienie i ból głowy, staraj się jak najszybciej
uzyskać pomoc, przenieś się do chłodnego miejsca i zmierz temperaturę ciała.
Nawadniaj organizm pijąc wodę lub soki
owocowe. W przypadku bolesnych skurczy mięśniowych, zwykle mięśni nóg,
ramion lub brzucha, występujących często po długotrwałym wysiłku fizycznym
podczas upału, bezzwłocznie odpocznij
w chłodnym miejscu pijąc jednocześnie
gotowe nawadniające płyny glukozoelektrolitowe. Jeśli związane z przegrzaniem organizmu kurcze nie ustępują
przez dłużej niż godzinę, konieczne staje
się skorzystanie z opieki medycznej.

Przechowuj leki we właściwej temperaturze !

NIGDY POWYŻEJ 25°C
Leki należy przechowywać i transportować według wskazania, w temperaturze nie przekraczającej 25°C lub w chłodziarce. Wysokie temperatury otoczenia mogą wywrzeć niekorzystny wpływ na skuteczność i efektywność leków, jako że licencja większość wytwarzanych leków odnosi się
do 25 °C, jako maksymalnej temperatury przechowywania. Uwaga ta
nabiera szczególnej istotności w odniesieniu do leków stosowanych w
nagłych przypadkach, takich jak antybiotyki, leki działające na receptory
adrenergiczne, insulina, czy leki przeciwbólowe i uspokajające.
ry przeciwsłoneczne. Pij regularnie,
przy czym unikaj napojów zawierających cukier lub alkohol.

Pomóż innym

Jeśli osoba, którą znasz jest zagrożona, pomóż jej w uzyskaniu fachowej
porady i pomocy. Samotnie mieszkające osoby starsze i chore należy odwiedzać co najmniej raz dziennie. W przypadku osób przyjmujących leki, należy
skonsultować z lekarzem prowadzącym, jaki wpływ dane leki mogą mieć
na termoregulację i równowagę wodnoelektrolitową.

W przypadku
problemów
zdrowotnych
Utrzymuj leki w temperaturze poniżej 25 °C, lub przechowuj w lodówce
(stosuj się do zamieszczonych na opa-

Skorzystaj z porady lekarza jeśli zauważasz nietypowe symptomy lub jeśli dane
symptomy nie ustają. Jeśli któryś z
członków twej rodziny lub osoba, którą
się zajmujesz ma skórę gorącą i suchą,
majaczy, ma drgawki oraz/lub traci
przytomność, niezwłocznie wezwij lekarza lub pogotowie ratunkowe. Podczas
oczekiwania na przybycie lekarza lub
pogotowia, należy przenieść dotkniętą
osobę w chłodne miejsce układając ją w
pozycji leżącej na plecach, z nogami i
miednicą ułożonymi wyżej niż tułów.
Należy zdjąć z niej ubranie i rozpocząć
zewnętrzne chłodzenie ciała przez ułożenie kompresów chłodzących na szyi,
w pachach i pachwinach. Trzeba nieprzerwanie wachlować i spryskiwać
skórę wodą o temperaturze 25-30 °C;
oraz mierzyć temperaturę ciała. Nie
podawać aspiryny ani paracetamolu!
Osobę która straciła przytomność należy ułożyć na boku.
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Armia Czerwona, Wehrmacht, barbarzyńcy a nawet... UFO

Gry wojenne

Horoskop
Wodnik (20 I – 19 II)
Czas na zmiany i to niekoniecznie miłe. Inaczej sobie
zaplanowałeś przebieg kilku rodzinnych spotkań.
Będziesz rozczarowany, ale to jeszcze nie jest tragedia.
Potraktuj całe zamieszanie, jako sygnał ostrzegawczy,
że nie zawsze masz rację.

Ryby (20 II – 19 III)

Odpuść sobie na razie podejmowanie ważnych decyzji. A jeżeli już musisz, to poczekaj przynajmniej do
końca wakacji, chociaż to i tak wielkie ryzyko. Przeżywasz ostatnio silne huśtawki nastrojów. Musisz się emocjonalnie wyciszyć. Czas działa na twoją korzyść.

Baran (20 III – 20 IV)

Zapomnij o wakacyjnym lenistwie i bierz się do roboty. Pojawi się przed Tobą kilka możliwości do zarobienia
kasy. Inni tkwią w letnim letargu i raczej nikt nie sprzątnie Ci sprzed nosa okazji. Tylko nie udawaj, że pracujesz, ale zakasaj rękawy.

Byk (21 IV – 20 V)

Sierpień to nie jest najlepszy czas do realizowania
własnych projektów. Masz dobre pomysły, ale wymagające konsekwencji i koncentracji. Nie można patrząc w
słońce myśleć o trudnych problemach. Ale nic się nie
pali. Zacznij na spokojnie pod koniec września.

Bliźnięta (21 V – 20 VI)

Pro Fortalicjum organizuje największe na Śląsku widowisko batalistyczne - Bitwę Wyrską.
Podobnie, jak w 1945 roku Niemcy w
panice uciekną z „kochbunkrów”, a żołnierze niezwyciężonej Armii Czerwonej
z okrzykiem „urrra!” wedrą się na linię
umocnień b-2, biegnącą przez Trójkąt
Trzech Cesarzy. Takie emocji mogą nas
czekać już za dwa lata na granicy Mysłowic, Jaworzna i Sosnowca.
Jak Polska długa i szeroka wojenne
rekonstrukcje stają się żelazną atrakcją
wakacji. Tegoroczną „bitwę pod Grunwaldem” oglądało ponad 40 tys. osób.
Nikt się nie nudził, chociaż wynik zmagań był raczej widzom znany. W
naszym regionie za najbardziej spektakularne widowisko batalistyczne słusznie uchodzi „Bitwa Wyrska”, organizowana przez członków stowarzyszenia
„Pro Fortalicjum” z Tychów. Właśnie z
nimi Adam Plackowski, dyrektor
muzeum w Mysłowicach chce w przyszłości „rozpętać wojnę” w Trójkącie
Trzech Cesarzy. Do współpracy przy
realizacji pomysłu zostaną zaproszone
także muzea z Sosnowca i Jaworzna.
Pod koniec drugiej wojny Niemcy
chcąc powstrzymać rozpędzoną
Armię Czerwoną pośpieszne i chaotycznie zaczęli budować linie obronne. W naszym regionie powstało ich

wiele. Znakowano je literami od „a”
do „e”, a odgałęzieniom dodawano
oznaczenia liczbowe. Linia b-2 przebiegała w okolicy Trójkąta. Najbardziej charakterystycznymi elementami tych umocnień były tzw. ”kochbunkry”. Do dziś zachowało się ich
niewiele. Odżywają dzięki pasjonatom
żywych lekcji historii. Adam Plackowski w rekonstrukcyjnych planach chce
się zmierzyć nie tylko z historią, ale
także...własną fantazją.
Kto wie, czy rozwojowi naszej cywilizacji nie przyglądają się goście z kosmosu. Jeżeli puścimy wodze fantazji, możemy sobie wyobrazić, jak ze swojej bazy,
ukrytej w jednym z bunkrów, przyglądali się ludzkiemu pędowi ku samozagładzie – uzasadnia dyrektor muzeum
pomysł przerobienia jednego z „kochbunkrów” na stację UFO.
O gościach z kosmosu, obserwujących w 1939 roku bitwę pod Wyrami nic
oficjalnie nie wiadomo. Dzięki inscenizacjom „Pro Fortalicjum” możemy za to
sporo dowiedzieć się o znaczeniu tego
niesłusznie zapomnianego największego na Śląsku starcia regularnego Wojska Polskiego z Niemcami podczas
Kampanii Wrześniowej.

Kochbunkier w okolicy stacji kolejowej w Raciborzu.

Powstaje coraz więcej stowarzyszeń
zajmujących się zawodowo odtwarza-

Prawdziwy skowronek z Ciebie. Tryskasz humorem, a
przebywanie w Twoim towarzystwie to wielka przyjemność. Wykorzystaj dobry moment i pozwól sobie na
odrobinę samodzielności w pracy albo szaleństwa w
życiu. Jak nie przyniesie Ci to korzyści, to przynajmniej
ujdzie na sucho.

Rak (21 VI – 21 VII)

Czekają Cię trudne wyzwania. Będziesz pracować
(albo wypoczywać?) w grupie, lecz to na Tobie spocznie
ciężar odpowiedzialności za dobre samopoczucie
wszystkich. To niesprawiedliwe, ale na pocieszenie
można tylko dodać, że taki stan nie potrwa wiecznie.

Lew (22 VII – 21 VIII)

Sierpień jest Twoim zodiakalnym miesiącem, a słońce
astralnym patronem. Prognozy mówią w dodatku o
pięknej, słonecznej pogodzie. To brzmi prawie jak hymn
pochwalny na cześć lwów, ale coś im się od życia, przynajmniej w sierpniu należy. Leniuchujcie z pełną premedytacją.

Panna (22 VIII – 22 IX)

Ryserze szykują się do bitwy.
niem batalistycznych epizodów historii.
Największa w tej branży firma w Polsce,
Walhallia z Poznania, specjalizuje się w
inscenizacjach „od antyku po Polskę
szlachecką”. Za jeden bez wątpienia z
jej ciekawszych pomysłów należy uznać
„najazd barbarzyńców” na zamek w
Ogrodzieńcu. Wiele grup zajmuje się
odtwarzaniem szczegółów dotyczących
historii konkretnej formacji wojskowej,
jak choćby 7 Batalionu Rozpoznawczego 4 Dywizji Pancernej Wehrmachtu.
Na stronie internetowej jej członkowie
zapewniają, że nie mają zamiaru propagować ideologii totalitarnych, a symbole, pieśni i dokumenty związane z nazizmem mają dla nich wartość tylko historyczną.
Zabawa w wojnę ma wielu przeciwników. Patrząc jednak na entuzjazm aktorów przymierzających mundury albo
zbroje i zachwyt widzów, żywiołowo
reagujących na jęki „konających” –
żywym lekcjom krwawej historii można
wróżyć tylko sukces.
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Dalej nie potrafisz się wyrwać spod niekorzystnych
wpływów. Musisz okazać więcej odwagi i nie bać się ryzyka. Nie traktuj tego, jako stawiania wszystkiego na jedną
kartę, lecz jako fragment wykalkulowanej życiowej kombinacji. Postaw się, postrasz, a postawisz na swoim.

Waga ( 23 IX – 22 X)

Męczysz się i myślisz o sytuacjach, których jesteś
uczestnikiem. Niepotrzebnie. Nie masz na nie wpływu.
Zamiast myśleć o tym, co się dzieje teraz, układaj możliwe scenariusze rozwoju wydarzeń i szukaj w nich miejsca dla siebie. Życie to nie tylko emocje, ale też gra.

Skorpion (23 X – 21 XI)

Odstaw na bok emocje. W pracy i życiu czeka Cię
sporo trudnych wyzwań. Nie chodzi o żadne tragedie,
ale o sytuacje, gdzie trzeba się ciężko napracować, aby
osiągnąć efekt. Nerwy w niczym nie pomogą. Trzeba
zacisnąć zęby i robić swoje.

Strzelec (22 XI – 20 XII)

Bądź cierpliwy i licz tylko na siebie. Mówiły jaskółki,
że niedobre są spółki, powinien też tak powiedzieć
zodiakalny Strzelec. Jedyną przeszkodą w realizacji planów jest strach, że nie podołasz samodzielnie. To kompletna bzdura. Właśnie w spółce z kimś stracisz. Przynajmniej w tej jednej sprawie, o której myślisz.

Koziorożec (21 XII – 19 I)

Wakacje nie sprzyjają podejmowaniu poważnych decyzji
i rozpoczynaniu działań, których konsekwencje będą się
ciągnąć latami. Jeszcze wykombinujesz coś głupiego i co
wtedy? Na razie wypoczywaj i powoli przygotowuj się do
zmian. Tylko spokój może Cię uratować.
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Krzyżówka
Poziomo: A9 – Gra liczbowa z
numerem pokrytym materiałem,
który należy zdrapać, B1 – Doktryna polityczna polegająca na segregacji rasowej w celu utrzymania
dominacji białych, D7 – Nauka, której przedmiotem badań jest człowiek jako społeczny twórca kultury,
E1 – Najeźdźca, F8 – Żebrak,
nędzarz, H1 – Ogólnoświatowa sieć
komputerowa, K1 – Przyrząd pomagający lekarzowi zajrzeć do wnętrz
ciała, Ł1 – Zwycięstwo bez gry, N1 –
Mieszkaniec kraju nad Bałtykiem,
N8 – Uroczysta odezwa władzy do
narodu; orędzie.
Pionowo: 1A – Boska Greta…,
aktorka, 1H – Odstęp, różnica
wysokości pomiędzy dźwiękami,
2E – Podstawek pod chybotający
się mebel, 3A – Najliczniejsza
grupa
ludów
afrykańskich
zamieszkująca środkową, wschodnią i południową Afrykę, 3H –
Przyrząd geodety do pomiaru
kątów w terenie, 4E – Bożyszcz
świata piłkarskiego, 5A – Część
stroju liturgicznego księdza katolickiego, 5H – Ściernisko, 6E –
Świetlna reklama, 6Ł – Wielki
imały na nieboskłonie, 7A – Minus
na koncie bankowym, 7H – Przemówienie – program działania
nowego premiera, 8F – Wciskane
kłamstwo lub masa uszczelniająca,
8Ł – Alkohol z melasy trzciny
cukrowej, 9A – Specjalista od pieców,10D – Środek cyklonu,11A –

Sudoku

Zasady gry w sudoku są banalnie proste, ale sama
gra już może taka nie być. Szczególnie, jeśli spróbuje
się szczęścia na trudniejszych planszach.
Gra polega na wypełnieniu planszy cyframi od 1 do 9
w ten sposób, aby w tym samym wierszu, w tej samej kolumnie, oraz w każdym sektorze 3x3 oznaczonym pogrubiona linią, znajdowała się tylko jedna taka sama cyfra. Innymi słowy w żadnej kolumnie, wierszu, lub oznaczonym
sektorze nie może powtórzyć się dwa razy ta sama cyfra.

Nagrody
Najstarszy klub sportowy z Madrytu, 13A – Ptak o szarobrązowym
upierzeniu, gnieżdżący się w ciernistych krzakach, żyjący w północ-

nej Europie i Afryce, 15A – Sala
wykładowa, 15F – Niewygoda.

Za poprawne rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru nagrody otrzymują: Rafął Rodowicz z Chorzowa,
Krzysztof Lata z Katowic, Beata Niedbałka z Rudy Śl.
W tym miesiącu nagrodą w konkursie jest Wielki Atlas
Grzybów.

