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Talerz – do liftingu

Spodek dêdzie zmodernizowany nie tylko wewn¹trz, ale pobêdzie siê te¿ azbestowej „os³oby”.

Najs³ynniejsza, a z pewnoœci¹ najbardziej rozpoznawalna hala widowiskowa w Polsce – katowicki „Spodek”
czeka gruntowny remont. Piotr Uszok,
prezydent Katowic, oficjalnie przyzna³, ¿e miasto chce wydaæ na jego
renowacjê a¿ 54,5 mln z³ w najbli¿szych dwóch latach. Szacuje siê bowiem, ¿e modernizacja powinna byæ

zakoñczona ju¿ we wrzeœniu 2009
roku. Ten poœpiech jest zrozumia³y.
W³adze stolicy województwa chc¹
zd¹¿yæ przed dwiema wielkimi imprezami, jakie odbêd¹ siê w³aœnie w Katowicach. Chodzi pó³fina³y Mistrzostw Europy w siatkówce pañ oraz
Mistrzostwa Europy w koszykówce
mê¿czyzn.

Remont zacznie siê od wymiany
klimatyzacji. W œrodku pojawi siê te¿
nowa tablica wyników Ale 36-letnia
hala zmieni siê te¿ z zewn¹trz: bêdzie
mia³a nowe oœwietlenie, zmieniona
zostanie te¿ elewacja, bo obecna zawiera elementy azbestowe.
¯eby w³adze Katowice mog³y sfinansowaæ prace potrzebne s¹ zmiany
w³asnoœciowe. Do tej pory odbywa³o
siê to trochê dooko³a poprzez podnoszenie kapita³u zak³adowego spó³ki.
– Nie mo¿na jednak tego by³o robiæ w nieskoñczonoœæ – mówi Waldemar Bojarun, rzecznik Urzêdu Miasta w Katowicach. – Zmiana formy
prawnej funkcjonowania Spodka pozwoli przeznaczaæ pieni¹dze z bud¿etu miasta na konkretne inwestycje.
Dlatego obecna spó³ka Spodek
zosta³a postawiona w stan likwidacji,
a jej maj¹tek przejmie miasto.
Spodkiem zarz¹dzaæ ma Miejski Oœrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach.
Taka „remontowa” ofensywa zdaniem wielu nakazuje zastanowiæ siê
nad budowaniem w Gliwicach supernowoczesnej hali „Podium”, za czym
od pocz¹tku optowa³ Janusz Moszyñski.
Niektórzy radni sejmiku œl¹skiego
coraz g³oœniej zastanawiaj¹ siê, jaki jest
sens w budowaniu takiej hali, która –
po dokoñczeniu budowy Drogowej
Trasy Œrednicowej – bêdzie oddalona
od Spodka zaledwie kilkanaœcie minut
jazdy samochodem.
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Niestety, to wszystko ju¿ siê koñczy³o. Najpierw wysz³y na jaw k³opoty
pani profesor z alkoholem. Teraz – druzgoc¹ce wyniki Najwy¿szej Izby Kontroli, która przyjrza³a siê klinice okulistycznej w Katowicach, gdzie od dwóch
dekad stery dzier¿y³a w³aœnie Gierkowa.
O tym, ¿e s³ynna okulistka nie stroni od mocnych trunków wiedzieli praktycznie wszyscy. Ludzie z medycznego œrodowiska, dziennikarze, a te¿ sami
pacjenci. To by³a typowa tajemnica poliszynela. Tylko, ¿e nikt nie reagowa³.
Wygrywa³ splendor pani profesor. Do
czasu. Rok temu, po informacji od jednego z dziennikarzy, do gabinetu Gierkowej wkroczyli policjanci. By³a pijana: 0,8 promila alkoholu. Mimo tej
„wpadki” wydawa³o siê, ¿e okulistce
upiecze siê jeszcze raz. Œrodowisko
medyczne po pierwszych, ostrych reakcjach, potem mocno stonowa³o swoje wypowiedzi. Przecie¿ nie chodzi³o
o pierwszego, lepszego lekarza, a o s³awê, nawet legendê.
Jednak nawet najwiêksi oponenci
karania pani profesor musieli umilkn¹æ, kiedy w listopadzie sytuacja siê
powtórzy³a. Ca³a Polska mog³a zobaczyæ zdjêcia, jak Gierkowa, po awanturowaniu siê z policjantami zostaje
wyprowadzona do policyjnego samochodu. Tego by³o ju¿ za wiele.
Pod koniec stycznia samorz¹d lekarski zabroni³ okulistyce dalszego
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Ariadna Gierek-£apiñska to œwiatowej klasy okulista. Nie sposób zliczyæ wszystkich pacjentów, którym pomog³a
na przestrzeni ostatnich przesz³o 30 lat. By³a zapraszana na najwa¿niejsze seminaria medyczne. Ceniona i szanowana
w œrodowisku. Jako pierwsza w kraju wprowadzi³a mikrochirurgiê w operacjach oka. To by³o 20 lat temu.

wykonywania zawodu. Gierkowa nadal jednak pozosta³a na stanowisku
dyrektora katowickiej kliniki.
Przewodnicz¹cy Okrêgowej
Rady Lekarskiej Œl¹skiej Izby Lekarskiej Maciej Hamankiewicz powiedzia³ dziennikarzom, ¿e podczas zamkniêtego posiedzenia Rady d³ugo
rozmawiano o tej sprawie. – Cz³onkowie ORL podkreœlali jej zas³ugi dla

medycyny polskiej, dla spo³eczeñstwa
œl¹skiego i dla rozwoju medycyny
w ca³ej Europie. Jest to postaæ dla
nas wielka, jest to nasz nauczyciel
akademicki, którego wszyscy w sercu nosimy. Jednak¿e w chwili obecnej, ze wzglêdu na stan zdrowia,
chwilowo na okres leczenia, prawo
wykonywania zawodu zosta³o zawieszone – oœwiadczy³ Hamankiewicz.

Wszystko wskazuje na to, ¿e na
tym nie skoñcz¹ siê problemy pani profesor. Raport NIK jest druzgoc¹cy. Jej
dalsze piastowanie funkcji dyrektora
kliniki wisi na w³osku. Bardzo cienkim.
Wyniki kontroli nie pozostawiaj¹
z³udzeñ: korupcja, niegospodarnoœæ,
ustawianie przetargów, a nawet wykorzystywanie szpitala do prywatnych
celów. Wed³ug NIK-u pani profesor
czu³a siê w klinice jak na w³asnym folwarku, skazuj¹c placówkê jednoczeœnie na wielomilionowe straty. Spraw¹
zainteresowa³a siê ju¿ prokuratura.
– Nieprawid³owoœci dotycz¹ przetargów na leki i sprzêt, badañ klinicznych leków, gospodarkê lekami, sponsorowanie wyjazdów zagranicznych
lekarzy i spraw finansowych g³ównie
w latach 2002-2007. Zale¿noœci pomiêdzy firmami sprzedaj¹cymi szpitalowi leki, a pracownikami kliniki,
mog¹ wskazywaæ na wystêpowanie
zjawisk korupcjogennych – wyjaœnia
Jacek Koœcielniak, wiceprezes NIK.
– Jeszcze nigdy nie spotka³em siê
z czymœ takim – dodaje Dariusz Jorg,
który kontrolowa³ klinikê.
Pani profesor nie zg³osi³a zastrze¿eñ co do raportu NIK. Przes³a³a mediom jedynie krótki komentarz, w którym czytamy: „Ca³e ¿ycie kierowa³am
siê dobrem pacjenta i wszelkie moje
dzia³ania by³y skierowane na zapewnienie chorym najlepszej opieki
i wprowadzenie najnowszych metod
leczenia. Wyst¹pienie przedstawiciela NIK i omówienie wyników kontroli, do których ustosunkowano siê
w licznych wyjaœnieniach, stanowi ich
wy³¹czn¹ interpretacjê. W ca³ej rozci¹g³oœci nie podzielam pogl¹dów
przedstawiciela NIK”.

Pierwszy wyrok za Halembê

Pod koniec lutego przebywali
w naszym regionie delegaci UEFA,
którzy oceniali infrastrukturê niezbêdn¹ dla prawid³owego przeprowadzenia Euro 2012. Oprócz stadionu
zwiedzili te¿ szpitale i hotele, zapoznali
siê z systemem komunikacji w regionie, mo¿liwoœciami zakwaterowanie
i tzw. zabezpieczeniem medycznym.
Przedstawiciele UEFA wizytowali m.in. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej
w Piekarach Œl¹skich oraz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. œw.
Barbary w Sosnowcu. Przejechali siê
g³ównymi arteriami komunikacyjnymi Aglomeracji Œl¹skiej, przy czym
interesowali siê zarówno komunikacj¹
zbiorow¹, jak i postêpem prac m.in.
przy budowie Drogowej Trasy Œrednicowej, po³¹czeniami z lotniskiem
w Pyrzowicach oraz innymi inwestycjami drogowymi.
Przed po³udniem delegaci obejrzeli na Stadionie Œl¹skim prezentacjê

Ewa K. zosta³a skazana na dziewiêæ miesiêcy wiêzienia w zawieszeniu na dwa lata. K., jako szefowa firmy „Góreks” z Rybnika wystartowa³a
prawie 2 lata temu w przetargu na
wydobycie sprzêtu z przeznaczonej do
likwidacji œciany w rudzkiej kopalni
„Halemba”. Wartoœæ kontraktu: 1,5
mln z³. Przetarg wygra³a firma „Mard”
z Rudy Œl¹skiej. Walnie do tego przyczyni³a siê w³aœnie Ewa K. W przetargu bowiem, ¿eby by³ wa¿ny i wi¹¿¹cy, musia³y wystartowaæ co
najmniej dwie firmy. Dlatego w³aœnie
„Mard” tak bardzo potrzebowa³ „Góreksu”. Marian D., szef rudzkiej firmy namówi³ Ewê K. Razem sfa³szowali zaœwiadczenie z ZUS-u.
Podobnie by³o z referencjami, które
zapewnia³y, jakoby firma z Rybnika
mia³a spore doœwiadczenie w pracach
rozbiórkowych pod ziemi¹. Dokumenty by³y dobre, ale do pewnych granic.
Przecie¿ rozstrzygaj¹cy przetarg musieli w koñcu na czymœ oprzeæ wra¿enie, ¿e „Mard” jest zdecydowanie lepszy od „Góreksu”. Marian D. nawet
tak dogada³ siê z K., ¿e jakby jakimœ
wyj¹tkowo dziwnym trafem przetarg
wygra³a jednak firma K., to pracê i tak
prowadzi³by „Mard”. Firma z Rybnika przecie¿ nie doœæ, ¿e nie mia³a ¿adnego doœwiadczenia w tym wzglêdzie,
to dodatkowo nie posiada³a odpowiednich fachowców.
I wszystko posz³o zgodnie z planem. Do czasu. Piêæ miesiêcy po rozstrzygniêciu przetargu pod ziemi¹
w „Halembie” zginê³o 23 ludzi – 8
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Kto za Poczachowskiego?
25 kwietnia mamy poznaæ nowego szefa Radia Katowice. Po tym, jak
ze stanowiska odwo³any zosta³ Wojciech Poczachowski, rada nadzorcza
rozg³oœni og³osi³a konkurs. Na razie
nikt oficjalnie nie zg³osi³ swojej kandydatury. Nie jest jednak tajemnic¹,
¿e przynajmniej niektórzy cz³onkowie rady nadzorczej próbuj¹ dowiedzieæ siê w strukturach Platformy
Obywatelskiej, kto – zdaniem partii
Tuska – nadawa³by siê najlepiej na
to stanowisko. Wszystko po to, by
nowy prezes nie przepad³, jak w ¿ycie
wejdzie nowa ustawa medialna.

Laureaci Z³otych Masek
Ju¿ w poniedzia³ek, 31 marca,
w Gliwickim Teatrze Muzycznym
zostan¹ wrêczone nagrody artystyczne „Z³ota Maska” za rok 2007. Wyró¿nienia przyznawane s¹ corocznie
twórcom z województw œl¹skiego
i opolskiego za szczególne osi¹gniêcia artystyczne w dziedzinie sztuki
teatralnej. Artyœci z Województwa
Œl¹skiego nagrody odbior¹ z r¹k wicemarsza³ka Zbyszka Zaborowskiego. Podczas uroczystoœci wrêczone
zostan¹ tak¿e nagrody aktorskie im.
Leny Starke. Do masek nominowani s¹ w tym roku: Grzegorz Kempinsky, £ukasz Wylê¿a³ek, Micha³ Znaniecki (re¿yseria), Pawe³ Dobrzycki,
Jerzy Kalina, Ewa Satalecka (scenografia), Ewa Kutynia, Bogumi³a Murzyñska i Katarzyna Skrzypek (rola
kobieca), Wies³aw Kañtoch, Micha³
Kula i Miros³aw Neinert (rola mêska), Wioletta Bia³k, Janusz Kruciñski i Micha³ Musio³ (rola wokalnoaktorska), Konrad Ignatowski,
Magdalena Obidowska, Ryszard
Sypniewski (teatry lalkowe), Katarzyna Aleksander-Kmieæ, Elena
Bogdanovich, Henryk Konwiñski
oraz Ewa Wyskoczyl (nagroda specjalna).

Pawe³ Jagoda

Pokazali najlepsze

regionu (historia, a tak¿e g³ówne dane
dotycz¹ce kwestii gospodarczych, demograficznych i prognozy rozwoju
Województwa Œl¹skiego), virtual city
tour (informacje na temat lotniska,
transportu drogowego, kolejowego
oraz bazy hotelowej), mobility concept
(mo¿liwoœci obs³u¿enia za pomoc¹
œrodków transportu publicznego grup
kibiców nap³ywaj¹cych do miast podczas rozgrywek) oraz zabezpieczenie
medyczne. Nastêpnie rozjechali siê po
œl¹skich miastach.
Ocena przygotowañ infrastruktury naszego regionu do Euro 2012 wypad³a pozytywnie, czego dowodem s¹
s³owa Philippe Bovy, przewodnicz¹cego delegacji.
– Dziwiê siê, ¿e Chorzów nie jest
w pierwszej czwórce miast wytypowanych do organizacji Euro 2012. Jesteœmy ju¿ jednak przyzwyczajeni do tego,
¿e gospodarze mistrzostw prezentuj¹
na koñcu to, co maj¹ najlepszego do
pokazania – powiedzia³ Bovy.

KRÓTKO

górników z rudzkiej kopalni i 15 pracowników „Mard-u”. Wszystko przez
to, ¿e wa¿niejsze by³y pieni¹dze ni¿
bezpieczeñstwo. Stê¿enie metanu by³o
zdecydowanie wiêksze ni¿ dopuszczaj¹ to jakiekolwiek normy. Nikt nie
powinien pracowaæ w takich warunkach. Dozór kopalni mia³ inne zdanie.
Fa³szowali odczyty i zmuszali ludzi do
kolejnych zjazdów na poziom 1030.
– K³amstwo ma krótkie nogi i ten
wyrok to pokazuje – powiedzia³ zaraz
po skazaniu Ewy K. Micha³ Szu³czyñski, rzecznik Prokuratury Okrêgowej
w Gliwicach, która bada okolicznoœci
œmierci 23 ludzi.
Pod koniec maja œledczy maj¹ zamiar zakoñczyæ dochodzenie przeciwko g³ównemu in¿ynierowi „Halemby”
oraz kilkunastu pracuj¹cym tam sztygarom. To oni – wedle prokuratury –
mieli wysy³aæ ludzi do pracy mimo
przekroczenia norm stê¿enia metanu.

Dieta a seks
Polskie Towarzystwo Badañ nad
Oty³oœci¹ objê³o patronatem merytorycznym program edukacyjny „Recepta na odchudzanie” poœwiêcony
profilaktyce nadwagi i oty³oœci. W ramach tego programu powsta³a strona internetowa www.odchudzanie.org.pl, wspieraj¹ca pacjentów
odchudzaj¹cych siê pod okiem specjalistów. Dla u³atwienia pierwszego
kroku – konsultacji z lekarzem, podano adresy placówek i godziny
przyjêæ specjalistów na terenie ca³ej
Polski. Ka¿dy, kto chcia³by zdrowo
i prawid³owo rozpocz¹æ proces odchudzania, mo¿e skorzystaæ z licznych porad ekspertów: lekarzy, dietetyków, psychologów. Oprócz
zaleceñ œciœle zwi¹zanych ze zdrowiem, serwis oferuje te¿ k¹cik lifestylowy. Kosmetolodzy i styliœci
radz¹, jak dbaæ o cia³o, które traci na
wadze oraz jak tuszowaæ zbêdne kilogramy pod idealnie dopasowan¹
garderob¹. Ostatnio zosta³ on poszerzony o zak³adkê „Dieta i seks”.
Serwis jest dostêpny dla wszystkich, ale stworzono równie¿ zamkniêt¹ czêœæ klubow¹. Ka¿dy, kto
skonsultuje siê ze specjalist¹, otrzyma kartê wstêpu do klubu.

(pj)
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Koniec s³awy œwiatowej okulistyki

OWCA w Jurze
Zarz¹d Województwa Œl¹skiego
og³osi³ konkurs na promocjê oraz
wsparcie Programu aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Czêstochowskiej – OWCA
plus. Dofinansowanie mog¹ uzyskaæ
projekty maj¹ce na celu m.in. organizacjê imprez promuj¹cych OWCÊ
plus, organizacjê wystaw i publikacji
zwi¹zanych z kultur¹ regionu i pasterstwem oraz prowadzenie szkoleñ dla
hodowców. O dotacje mog¹ ubiegaæ
siê organizacje pozarz¹dowe oraz
spó³dzielnie, których cele statutowe s¹
zgodne z celami konkursu, w szczególnoœci w zakresach dzia³alnoœci aktywizuj¹cej rozwój gospodarczy,
ochronê dziedzictwa przyrodniczego
i kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Czêstochowskiej. Bud¿et
konkursu wynosi 100 tys z³.
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Pr¹d w cenie

fot. Mariusz Zaroda

Vattenfall znowu zadba³ o kiepskie nastroje mieszkañców województwa
œl¹skiego. Energetyczny potentat og³osi³, ze od 1 maja ceny pr¹du wzrosn¹
o 8 procent.

Czy nowe umowy ustrzeg¹ nas przed podwy¿kami?

– To wbrew pozorom bardzo dobra informacja. Bêdzie to bowiem najmniejsza podwy¿ka w skali kraju –
twierdz¹ przedstawiciele Vattenfallu,
najwiêkszego dystrybutora energii na
Œl¹sku.
W po³owie kwietnia wszyscy
klienci maj¹ otrzymaæ nowy cennik.
Przeliczaj¹c podwy¿kê na pieni¹dze
wychodzi, ¿e przy œrednim zu¿ywaniu pr¹du bêdziemy musieli zap³aciæ
ok. 65 z³ wiêcej w skali roku ni¿ do
tej pory.
Vattenfall t³umaczy, ¿e podwy¿ka
spowodowana jest przede wszystkim
dwoma czynnikami. Po pierwsze winne s¹ zawirowania na Towarowej Gie³dzie Energii. Hurtowe ceny pr¹du mia³y zdro¿eæ w ostatnim czasie a¿
o przesz³o 50 procent. To nie wszystko.

Nie bez znaczenia jest te¿ podwy¿ka
cen wêgla (o 15 procent). I chocia¿
trudno siê z tymi faktami k³óciæ, to
jednak warto przypomnieæ, ¿e od nowego roku Vattenfall ju¿ raz podniós³
ceny – o 7 procent.
Firma, maj¹ca na Górnym Œl¹sku
ok. miliona klientów, bêdzie ich namawiaæ do podpisywania nowych
umów, które maj¹ gwarantowaæ sta³e
ceny energii. Tym samym bêdzie mo¿na zabezpieczyæ siê przed dalszymi
wzrostami cen.
Stawki s¹ wówczas wy¿sze ni¿ w
przypadku zwyk³ych umów, ale je¿eli
nastêpuje – jak teraz – skokowy wzrost
cen, klienci korzystaj¹.
Ci klienci, którzy zdecydowali siê
wczeœniej podpisaæ takie umowy, wobec tegorocznych podwy¿ek, wyszli

Pi³ka nie jest okr¹g³a

Walory Groty Solno-Jodowej SOLATOR
Wytworzony w grocie specyficzny mikroklimat jest czysty bakteriologicznie, a powietrze nasycone jest
minera³ami i mikroelementami, takimi, jak: jod, potas, wapñ, magnez, selen oraz innych
To one w³aœnie s³u¿¹ doskonale
zdrowiu, a dodatkowym atutem jest
niezbêdna w procesach zdrowienia
i korzystna dla cz³owieka ujemna jonizacja powietrza.
Charakterystyczn¹ cech¹ soli znajduj¹cej siê w grocie Solator jest stosunkowo niewielka zawartoœæ chlorku soli (soli kuchennej NaCl) przy
znacznym bogactwie wielu innych
zwi¹zków.
Osoby korzystaj¹ce z dobroczynnego dzia³ania groty wchodz¹ do niej

we w³asnym ubraniu i bia³ych bawe³nianych skarpetach, zmienianych
przed wejœciem, by poddaæ siê terapii
niezwyk³ej scenerii. 45 minutowe seanse odbywaj¹ siê w pozycji pó³le¿¹cej na specjalnych fotelach-le¿akach,
przy odpowiednio dobranej muzyce,
która pomaga uzyskaæ efekt zupe³nego relaksu, odprê¿enia i poprawy samopoczucia.
Pobyt w grocie solnej s³u¿y ochronie zdrowia, jest znakomitym, sprawdzonym œrodkiem profilaktyki i rehabilitacji w nastêpuj¹cych schorzeniach: choroby gard³a i krtani, nie¿yty nosa, przewlek³e i nawracaj¹ce
zapalenie zatok, astma oskrzelowa,
przewlek³e zapalenie p³uc, chroniczne zapalenie oskrzeli, schorzenia

na tym lepiej od tych, którzy nie zdecydowali siê na takie rozwi¹zanie –
oceni³ Torbjoern Wahlborg, szef Vattenfalla w Polsce. przyznaj¹c, ¿e
w grupie klientów indywidualnych
umowy z gwarancj¹ ceny zawar³o niewiele, bo poni¿ej tysi¹ca odbiorców.
Vattenfall planuje w tym roku
kampaniê informacyjn¹, zachêcaj¹c¹
klientów do zawierania umów z gwarancj¹ ceny. Firma przekonuje, ¿e
wobec niestabilnej sytuacji na rynku
mo¿e to byæ dla nich korzystne. Korzysta na tym równie¿ sama firma, bo
maj¹c pewnoœæ odbioru okreœlonych
iloœci energii po danej cenie, mo¿e od
razu kupiæ tak¹ iloœæ energii na rynku.
Wed³ug Wahlborga, tego typu
umowy mog¹ okazaæ siê szczególnie
wa¿ne dla du¿ych klientów przemys³owych, dla których ceny wzros³y
w tym roku ³¹cznie o ok. 40 proc.
W styczniu nast¹pi³a pierwsza podwy¿ka o 17 proc., w marcu kolejna,
o 20 proc.
Vattenfall nadal spiera siê z Urzêdem Regulacji Energetyki co do koniecznoœci przedstawiania swojej taryfy do zatwierdzenia w URE.
Powo³uj¹c siê na przepisy i wczeœniejsze komunikaty Urzêdu Vattenfall zaskar¿y³ obowi¹zek taryfowania do
s¹du. Styczniowa podwy¿ka zosta³a
wprowadzona bez zatwierdzenia
w URE, a w Urzêdzie firma z³o¿y³a
taryfê przewiduj¹c¹ podwy¿ki znacznie wy¿sze od tych, które zosta³y
wprowadzone.
Te spory zupe³nie nie interesuj¹
pojedynczych klientów, dla których
najwa¿niejsze jest jedno: chudszy
portfel.
– To siê tak wydaje, ale to bêdzie
jakieœ 5 z³ miesiêcznie wiêcej. A inne
ceny te¿ nie stoj¹ w miejscu, w odró¿nieniu niestety od pensji. I tak ziarnko
do ziarnka miesiêczny bud¿et mojej
rodziny mocno ucierpi. I to jest dla
mnie teraz najwa¿niejsze – skar¿y siê
Roman Borowczyk z katowickiego
osiedlas We³nowiec.

Pawe³ Jagoda

Zatrzymali bandytów
Policjanci zatrzymali sprawców
napadu na zak³ad bukmacherski. 22letnia pracownica tej placówki trafi³a do szpitala w stanie ciê¿kim. Bandyci mog¹ spêdziæ za kratkami nawet
resztê swojego ¿ycia. Do zdarzenia
dosz³o w ubieg³¹ niedzielê w centrum
miasta. Funkcjonariusze z sekcji kryminalnej ustalili, ¿e 17-letni katowiczanin i jego 23-letni kompan z Zabrza oko³o 14.00 weszli do placówki,
w której przebywa³a jedynie 22-letnia pracownica. Sprawcy najpierw
dusili kobietê, a nastêpnie no¿em kilkakrotnie zranili j¹ w szyjê. Z kasy
zak³adu przestêpcy ukradli kilka tysiêcy z³otych. Ranna kobieta nadal
przebywa w stanie ciê¿kim w szpitalu. Zatrzymanie przestêpców by³o bardzo
trudne ze wzglêdu na brak mo¿liwoœci przes³uchania ofiary. Obaj zatrzymani
zostali ju¿ przes³uchani przez prokuratora, który przedstawi³ im zarzuty usi³owania zabójstwa, ciê¿kiego uszkodzenia cia³a, a tak¿e rozboju z u¿yciem
niebezpiecznego narzêdzia. Za te przestêpstwa grozi im teraz kara nawet do¿ywotniego pozbawienia wolnoœci.

Lubi³ niemieckie
Policjanci z Komendy Miejskiej zwalczaj¹cy przestêpczoœæ samochodow¹
finalizuj¹ œledztwo w sprawie 26-letniego mê¿czyzny podejrzanego o kradzie¿ 25 samochodów. Mieszkaniec Katowic, który ma na swoim koncie równie¿ w³amania do domów jednorodzinych, zosta³ zatrzymany na pocz¹tku
roku. Funkcjonariusze udowodnili mu, ¿e w 2006 roku w Katowicach i innych miastach ukrad³ 25 aut – g³ównie marki Audi i Volkswagen. Od pocz¹tku roku policjanci z Sekcji do walki z Przestêpczoœci¹ Samochodow¹ odzyskali 20 skradzionych aut takich marek jak: Audi, Volkswagen, Citroen, Peugot
i Opel o ³¹cznej wartoœci prawie miliona z³otych. Zlikwidowali te¿ cztery
dziuple, w których znaleŸli cztery skradzione i przygotowane do demonta¿u
samochody oraz zatrzymali dziewiêciu z³odziei.

Wiara czyni cuda?
Oko³o godziny 6. rano, ksi¹dz parafii pw. Œwiêtej Jadwigi zauwa¿y³ w koœciele modl¹cego siê cz³owieka. Nie by³oby w tym nic dziwnego, gdyby nie
fakt, ¿e duchowny w³aœnie otworzy³ koœció³. Policjanci, którzy natychmiast
przyjechali na miejsce zatrzymali 40-letniego amatora nocnego czuwania.
Szybko okaza³o siê, ¿e mê¿czyzna dosta³ siê do wnêtrza wybijaj¹c jeden z witra¿y w oknie, 10 metrów nad ziemi¹. Nastêpnie opuœci³ siê po linie i w³ama³
do skarbonki, gdzie wierni sk³adaj¹ datki dla ubogich. W sumie jego ³upem
pad³o by prawie 800 z³otych. Prawdopodobnie nastêpny raz posmakuje alpinistyki dopiero za dziesiêæ lat.

Po niemal pó³rocznej przerwie na
boiska wraca Polska Liga Futbolu
Amerykañskiego. W inauguracyjnym
trzeci sezon spotkaniu zmierz¹ siê
Kraków Tigers i AZS Silesia Miners.
Wielki mecz otwarcia rozpocznie siê
w sobotê 29 marca na obiekcie MOSiRu (ul. Czarnoleœna) w Rudzie Œl¹skiej o godzinie 13.
Zarz¹d Ligi nie móg³ lepiej wybraæ dru¿yn, którym przyjdzie siê
zmierzyæ w meczu otwarcia. Z jednej
strony stanie wicemistrz Polski z ubieg³ego roku, AZS Silesia Miners. Po
drugiej stronie boiska pojawi¹ siê zawodnicy, którzy maj¹ wiele do udowodnienia sobie i swoim kibicom po
s³abym 2007 roku. Kraków Tigers, bo
o nich mowa, otrzymali œwietn¹ mo¿liwoœæ by ju¿ na starcie udowodniæ
kibicom, ¿e nie s¹ ju¿ ch³opcem do
bicia i ci, którzy ich zlekcewa¿¹, mog¹
siê srodze zawieœæ...
¯adne z polskich dru¿yn nie znaj¹
siê tak dobrze, jak te dwa zespo³y. Do
tej pory zawodnicy z Ma³opolski i ze
Œl¹ska zmierzyli siê piêciokrotnie. Bilans jest zdecydowanie korzystniejszy

dla górników, którzy jedynie raz musieli uznaæ wy¿szoœæ rywali – 28 maja
2006 roku w Obornikach Œl¹skich
Miners przegrali z Tigers 0:32. Czy¿by Silesia mia³a patent na zwyciêstwa
z Tygrysami?
– Nasze zwyciêstwa to nie kwestia
„patentu”, ale ciê¿kiej pracy treningowej i futbolowej edukacji. Pod
okiem trenera, Wojciecha „E.Tee”
Grzybka, ci¹gle pog³êbiamy wiedzê
o samej grze i taktyce. Kluczow¹ rolê
odgrywa te¿ motywacja, ale tej akurat Górnikom nigdy nie brakuje –
mówi Witold Wolny, rzecznik prasowy AZS Silesia Miners.
W podobnym tonie wypowiada siê
prezes i trener Kraków Tigers, Micha³
Truszkowski.
– W ubieg³ym roku a¿ trzykrotnie
musieliœmy uznaæ wy¿szoœæ górników.
Byli lepiej przygotowani taktycznie
i mentalnie do gry i st¹d wzi¹³ siê ich
sukces w starciach z nasz¹ dru¿yn¹,
a tak¿e rewelacyjne drugie miejsce na
koniec sezonu.
W kraju, gdzie niepodzielnie rz¹dz¹
sporty zespo³owe, przyzwyczailiœmy

siê ju¿ do wspania³ego dopingu. Polscy kibice siatkówki czy pi³ki no¿nej,
znani s¹ w Europie i na œwiecie z ¿ywio³owoœci i kreatywnoœci. W ubieg³ym roku mogliœmy siê przekonaæ, ¿e
równie¿ kibicom futbolu amerykañskiego nie brakuje fantazji, a na pierwszy plan wybija siê Miner Nation –
najzagorzalsza grupa fanów œl¹skiego
zespo³u.
– Kibice Miners zawsze w wa¿nych momentach dodawali nam si³.
Tak by³o we Wroc³awiu i ¯yrardowie
w minionym sezonie, gdzie jako zespó³
wykonaliœmy tytaniczn¹ pracê. Wierzê,
¿e na inauguracjê sezonu 2008 ca³a
Polska ponownie zobaczy na trybunach rozœpiewan¹ bia³o-czarn¹ armiê
Miner Nation – dodaje Wolny.
Do g³oœnego dopingu zachêca³a
bêdzie grupa piêknych cheerleaderek.
Czy¿by wiêc wkrótce mia³o dojœæ
do sytuacji, ¿e nasza dru¿yna bêdzie
u siebie podejmowaæ amerykanów na
meczach towarzyskich? Oby tylko
posz³o im lepiej, ni¿ pi³karzom podczas meczu z USA w Krakowie.

tarczycy, schorzenia dermatologiczne
(³uszczyca, zapalenie skóry, alergie
i uczulenia ró¿nego typu, choroba
wrzodowa ¿o³¹dka i dwunastnicy, nerwice i stany przemêczenia, spadek
odpornoœci na stres.
W grocie solno-jodowej SOLATOR organizowane s¹ seanse dla doros³ych i dla dzieci. Dla doros³ych w³¹czona jest cicha relaksuj¹ca muzyka
i odpowiednia barwa oœwietlenia.
W takich warunkach osoby przebywaj¹ce siedz¹ lub le¿¹ na fotelo-le¿akach.
S¹ to sprzyjaj¹ce warunki do wypoczynku. Podczas 45 minutowego seansu wskazana jest drzemka, zastêpuje ona 3 godziny snu. Dzieci
wchodz¹ w towarzystwie rodziców.
W czasie ich pobytu w grocie jest jasno, gra rytmiczna muzyka dostosowana do wieku ma³ych uczestników.
Dzieci bawi¹ siê zabawkami tak
jak nad brzegiem piaszczystego morza

– tylko zamiast piasku maj¹ do dyspozycji kryszta³ki soli. Rodzice, opie-

kunowie w tym czasie le¿akuj¹ i odpoczywaj¹.

(JAS)

Grota Solno-Jodowa SOLATOR.
40-055 Katowice, ul. Poniatowskiego 14
tel.: 032 608 80 00, tel.kom.: 695 654 927
www.solator.com.pl, e-mail: grota@solator.com.pl
Nowy Przegl¹d Katowicki
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Ton¹cy œwiat
Dramatyczna informacja z Antarktyki, rozes³ana 28 lutego przez wiekszoœæ agencji informacyjnych, jak zwykle
nie przebi³a siê przez morze doniesieñ ze œwiata wielkiej polityki. Raport przekaza³ amerykañski Pañstwowy
Oœrodek Danych o Œniegu i Lodzie (NSIDC) w Boulder, w stanie Kolorado. Oderwanie siê licz¹cego 41 kilometrów
d³ugoœci i 2,5 kilometra szerokoœci fragmentu Lodu Szelfowego Wilkinsa mo¿e stanowiæ pocz¹tek najwiêkszej
katastrofy, z jak¹ przyjdzie siê zmierzyæ naszej cywilizacji.

¯eby na w³asne oczy obserwowaæ proces znikania lodowców nie trzeba jechaæ na
Antarktydê. Proces ten od lat widoczny jest w Alpach i Górach Skandynawskich (na zdjêciu
Lodowiec Jostedalsbreen – najwiêkszy lodowiec l¹du sta³ego w Europie – Norwegia).

Wielka p³aszczyzna nazwana Lodem Szelfowym Wilkinsa to unosz¹cy
siê na powierzchni oceanu fragment
prastarego l¹dolodu. Obszar ten le¿y
przy zachodniej nasadzie Pó³wyspu
Antarktycznego i pokrywa wieksz¹
czêœæ Cieœniny Wilkinsa. Wydaje siê
¿e licz¹ce tysi¹ce lat p³aty wiecznego
lodu, oddalone o tysi¹ce kilometrów od
skupisk cywilizacji, to najmniej wra¿liwe na skutki zanieczyszczenia obszary planety. Naukowcy uwa¿aj¹ jednak,
¿e po ostatniej antarktycznej katastrofie lodowe kostki domina ju¿ straci³y
równowagê, a przysz³oœæ obszaru o powierzchni oko³o 14 tys. kilometrów
kwadratowych jest ju¿ przes¹dzona.
Zagadk¹ pozostaje tylko to, ile mamy
czasu do ca³kowitego rozpadu antarktycznej strefy wiecznego lodu.
Naukowcy traktuj¹ Szelf Wilkinsa jak papierek lakmusowy zmian klimatycznych. Systematyczne badania
prowadzone od 50 lat dowodz¹, ¿e tam
w³aœnie odbywa siê najszybszy w skali
globalnej wzrost temperatury – œredni
przyrost wynosi oko³o pó³ stopnia Celsjusza na dekadê.
Wed³ug badaczy z Brytyjskiego
Centrum Badañ Antarktydy, lodowy
Szelf Wilkinsa systematycznie traci
swoj¹ powierzchniê, a w ostatnich latach proces ten nabra³ szybszego tempa. Ju¿ dziesiêæ lat temu Lodowy Szelf
utraci³ bowiem oko³o 6 procent powierzchni. Kolejny fragment oderwa³
siê w lutym, a ostatni, licz¹cy 570 kilometrów kwadratowych – 8 marca.
Po ostatniej katastrofie ju¿ tylko w¹ski pas kruchego lodu broni ten obszar przed ca³kowitym rozpadem szelfu, licz¹cego oko³o 13 tysiêcy
kilometrów kwadratowych. Jak wielka jest skala problemu mo¿na zrozumieæ dopiero po porównaniu ze znanymi obszarami na naszym
kontynencie. Wielkoœci¹ przypomina
on bowiem teren... województwa ma³opolskiego!
Najnowsze wyniki badañ przeprowadzanych systematycznie od 50 lat,
a dotycz¹cych iloœci arktycznego lodu,
nie napawaj¹ optymizmem. W lecie na
skutek wy¿szych temperatur lód topnieje i wielkoœæ pokrywy lodowej systematycznie siê zmniejsza. Nie by³oby w tym nic dziwnego, gdyby nie
fakt, i¿ w okresie zimowym przyrost
mas lodu nie pokrywa ju¿ strat, które
s¹ naturalnym wynikiem procesów
topnienia w czasie antarktycznego
lata.
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Jeœi mechanizm ten nie zostanie
powstrzymany – a wydaje siê to ju¿
niemo¿liwe, to ju¿ oko³o 2040 roku
Antarktyka bêdzie ca³kowicie pozbawiona lodu w czasie lata. Potwierdzili
to naukowcy podczas American Geophysical Union Autumn Meeting, które odby³o siê w San Francisco. Wczeœniejsze symulacje, wskazywa³y na
2080 rok. Wynika z tego, ¿e do pocz¹tków globalnej katastrofy i jej
pierwszych skutków, trzeba siê przygotowaæ jeszcze za ¿ycia naszego pokolenia.

Scenariusz zag³ady?
Jednym z pierwszych wizjonerów,
który na kartach powieœci SF przedstawi³ globaln¹ katastrofê by³ Sakyo
Komatsu. W swojej ksi¹¿ce pt. „Zatoniêcie Japonii” dokona³ realistycznego opisu trzêsieñ ziemi, które doprowadzi³y do zag³ady ca³ego
Archipelagu Japoñskiego. Mimo wielu ró¿nic, katastrofy te mog¹ byæ do
siebie podobne, choæ dynamika procesu na pewno nie bêdzie tak szybka,
jak prorokowa³ japoñski pisarz. W rzeczywistoœci konsekwencje topnienia
lodów Antarktyki i Arktyki bêd¹ mia³y wielorakie skutki dla planety, a tempo przemian bêdzie liczone w skali
dziesiecioleci i stuleci.

¿ycia gatunków zwierz¹t polarnych.
Mog¹ wiêc bezpowrotnie wygin¹æ niedŸwiedzie polarne, morsy i inne zwierzêta, które wykorzystuj¹ lodowe platformy do polowania i sezonowych
migracji.
Kolejnym efektem topnienia lodów bêdzie trwa³e zaburzenie równowagi klimatycznej (co te¿ dotkliwie
odczuwamy) oraz zmiana stopnia zasolenia œwiatowego oceanu. Specjaliœci z Greenpeace wskazuj¹ kilka grup
skutków tych zjawisk. S¹ to:
- wzrost poziomu mórz spowodowany topnieniem lodowców i podnoszenie siê temperatury oceanów,
- masowe uwalnianie do atmosfery
gazów cieplarnianych z topniej¹cych zmarzlin i gin¹cych lasów,
- du¿e ryzyko czêstszego wystêpowania ekstremalnych zjawisk,
takich jak upa³y, susze czy powodzie - czêstotliwoœæ wystêpowania
susz podwoi³a siê w ci¹gu ostatnich 30 lat,
- bardzo powa¿ne efekty na poziomie regionalnym. Na przyk³ad
w Europie zwiêkszy siê czêstotliwoœæ wystêpowania wód z rzek, na
terenach przybrze¿nych zwiêkszy
siê ryzyko powodzi, erozji, tereny
podmok³e zaczn¹ zanikaæ.
- naturalne ekosystemy, w³¹czaj¹c
w to lodowce, rafy koralowe, namorzyny, arktyczne ekosystemy,
alpejskie ekosystemy, lasy pó³nocne, lasy tropikalne, prerie, œrodowiska podmok³e i lokalne u¿ytki
zielone bêd¹ powa¿nie zagro¿one.
Greenpeace podkreœla, ¿e najdotkliwiej skutki tych zmian bêd¹ odczuwalne w krajach biedniejszych, które
ze wzglêdu na brak œrodków nie bêd¹
w stanie przeciwstawiæ siê zalewom
mórz i rzek, epiemii nowych chorób,
brakom wody pitnej i pog³êbiaj¹cemu
siê kryzysowi produkcji rolnej. Jako
najbardziej nara¿one wskazywane s¹
kraje rozwijaj¹ce siê Afryki, Azji i Pacyfiku, np. Mozambik czy Malediwy
na Oceanie Indyjskim, ale tak¿e zasobny Singapur. Na przyklad Malediwy
mog¹ znaleŸæ siê pod wod¹ ju¿ za 30
lat...
Paradoksem wspó³czesnej cywilizacji jest fakt, ¿e wszystkie ma³e kraje wyspiarskie odpowiadaj¹ zaledwie

Ale ¿adne miejsce na Ziemi nie bêdzie bezpieczne. D³ugotrwa³e skutki
– tak¿e spo³eczne, odczuj¹ bowiem
wszystkie pañstwa wspó³czesnego
œwiata. Dlatego to nie polityka czy
rosn¹ce ceny ropy s¹ najwiêkszym
wyzwaniem rz¹dów. Ju¿ wkrótce
znacznie bardziej istotne oka¿e siê
przewidywanie i zapobieganie kolejnym skutkom nadchodzacego globalnego kryzysu.

Co z Polsk¹?
W obliczu ka¿dego zagro¿enia
naturalnym odruchem jest chêæ zabezpieczenia w³asnego domu. Choæ
w Polsce nie gro¿¹ nam tak silne i natychmiastowe klêski, jak w krajach
wyspiarskich, to mo¿na siê spodziewaæ wielu niekorzystnych zmian
w d³u¿szej perspektywie.

znaczne obszary ¯u³aw Wiœlanych
oraz Pomorza Zachodniego znajd¹ siê
pod wod¹. Przyspieszy to proces erozji wybrze¿a, który jak dot¹d jest tylko atrakcj¹ turystuczn¹ Jastrzêbiej
Góry. Byæ mo¿e ju¿ za 20-30 lat Pó³wysep Helski zamieni siê w ci¹g czterech wysepek, a mierzeje przestan¹
broniæ l¹d przez zalewem fal. Gdyby
proces ten posuwa³ siê dalej, to pod
wod¹ znajdzie siê wiêkszoœæ nadmorskich obszarów naszego kraju.
Dane wskazuj¹, ¿e jest to ju¿ proces nieunikniony. Pojawiaj¹ce siê
w mediach dzia³ania, które opisywane s¹ jako „zapobieganie globalnemu ociepleniu” to fikcja, bo katastrofie zapobiec ju¿ nie mo¿na. Ale da
siê jeszcze opóŸniæ i w pewnym stopniu zminimalizowaæ jej skutki. To bedzie prawdopodobnie najtrudniejszy
egzamin i praktyczny sprawdzian

Byæ mo¿e jeszcze za naszego ¿ycia, czeœæ obszarów nadmorskich Polski znajdzie siê pod
wod¹. Na zdjêciu ba³tyckie wybrze¿e obok Sopotu.

Powa¿nie zagro¿one sa arktyczne i antarktyczne gatunki zwierz¹t, których ¿ycie zwiazane
jest z szelfami lodowymi. Na zdjêciu nerpa, czyli foka obr¹czkowana (Pusa hispida),
która ¿yje w wodach Oceanu Arktycznego.

Pierwsze efekty mo¿na obserwowaæ ju¿ teraz. Przede wszystkim dramatycznie kurczy siê œrodowisko

Nowy Przegl¹d Katowicki

za mniej ni¿ 1 procent emisji gazów
cieplarnianych. To one jednak ponios¹
najwy¿sz¹ cenê za zmiany klimatu.

Po pierwsze bêdzie to rozregulowanie klimatu. Paradoksalnie, jednym
ze skutków w Europie s¹ gwa³towne
opady œniegu. Ich efekty, tak¿e w Polsce, mo¿na by³o œledziæ przez kilka
ostatnich tygodni. Przesuniêcie pór
roku oznacza coraz wiêksze k³opoty
w rolnictwie, skutkuj¹ce wzrostem cen
produktów ¿ywnoœciowych. To pierwsza czêœæ rachunku, który musimy p³aciæ za nieprzemyœlany postêp i nadmiern¹ konsumpcjê.
W d³u¿szej perspektywie, podniesienie siê poziomu oceanów dotknie wybrze¿y Morza Ba³tyckiego. Prawdopodobnie

miedzynarodwej solidarnoœci wszystkich mieszkañców planety.
Nawet w przededniu globalnych
zmian mo¿na postepowaæ rozs¹dnie
i przyczyniæ siê do opóŸnienia ich
skutków. Warto o tym pamiêtaæ wybieraj¹c towary mniej szkodliwe dla
œrodowiska, gasz¹c zbêdne œwiat³a,
czy podró¿uj¹c rowerem albo piechot¹, zamiast samochodem. Ka¿de
dzia³ania maj¹ znaczenie dla planety,
któr¹ powinniœmy przekazaæ potomnym w jak najlepszym stanie.

tekst i zdjêcia:
Jaros³aw Szymonowicz
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Sladami historii
Zacz¹tki dzisiejszych Katowic datowane s¹ na ok. 1590 r. Pierwotna nazwa
tej osady brzmia³a KuŸnica Katowska. Okreœlenie „katowska” pozostaje
w zwi¹zku z jak¹œ star¹ nazw¹ pola. Powi¹zanie z nazw¹ K¹ty nie jest
s³uszne, a takiej etymologii mo¿na siê domyœlaæ powo³uj¹c siê na Atlas
Polski, wydany w Pary¿u, w 1852 r. – gdzie widnia³a nazwa K¹towice. Tak
jak ciekawa jest historia powstania nazwy naszego miasta, ciekawa jest
historia jego ulic. Ich nazw, budowli i dziejów. Historyczny spacer po ulicach
Katowic rozpoczynamy od Rynku.

Fragment rynku z widokiem na dom Froehlicha, na wprost Friedrichsplatz 1.

Najwa¿niejszym miejscem Katowic okresu przedmiejskiego by³a kuŸnica mieszcz¹ca siê nad rzek¹ Rozdziank¹, wzd³u¿ dróg prowadz¹cych
do Chorzowa i Siemianowic. Poni¿ej
kuŸnicy przechodzi³y drogi wiod¹ce
do Miko³owa, Mys³owic i Brynowa.
Na rozstaju tych¿e dróg istnia³o swego rodzaju centrum, gdzie na pocz¹tku XIX wieku wybudowano zajazd,
który od 1830 roku by³ dzier¿awiony
przez ¯yda Adolfa Froehlicha. W 1846
roku sfinalizowano budowê linii kolejowej, biegn¹cej przez Katowice
z Wroc³awia do Mys³owic, a w 12 lat
póŸniej, w 1848 roku, w okolicy przysz³ego katowickiego rynku stan¹³
pierwszy hotel – nazwany od nazwiska w³aœciciela Hotel „Welta”.
Po likwidacji pañszczyzny, w latach 1848–50, w okolice Katowic
masowo przybywa³y osoby pragn¹ce
znaleŸæ zatrudnienie w rozwijaj¹cym
siê przemyœle, w tym te¿ czasie wiele
ch³opskich dzia³ek w centrum Katowic by³a wykupywana przez przemys³owców pod budowê domów.
W 1856r. architekt Heinrich M.A.
Nottebohm stworzy³ pierwszy plan zabudowy Katowic. G³ówna oœ miasta
zosta³a przez niego wytyczona wzd³u¿
linii kolejowej i obejmowa³a ona dzisiejsze ulice: Warszawsk¹, Rynek, 3
Maja, pl. Wolnoœci.

Historyczna karczma, która da³a
pocz¹tek katowickiemu rynkowi, zawali³a siê w 1864 roku. Jej w³aœciciel postawi³ w pobli¿u neorenesansowy dom, który istnia³ do pocz¹tku
lat 70. XX wieku. KuŸnia przetrwa³a
karczmê o 11 lat, zlikwidowano j¹
w 1875 r. Na jej miejscu wybudowano dom, który sp³on¹³ w 1945 r. Na
jego pogorzeliskach wzniesiono
Dom Prasy.
11 wrzeœnia 1865 r. podpisany zosta³ dokument nadaj¹cy Katowicom
prawa miejskie. W tym czasie istnia³y
w Katowicach budynki murowane –
koœció³ ewangelicki z 1958 r., synagoga z 1862 oraz ma³y koœció³ek katolicki z 1860 r. W latach 50. XIX wieku na terenie dzisiejszej ulicy
Warszawskiej znajdowa³y siê budynki zarz¹du dóbr Tiele – Wincklerów.
W latach 1873-74 zosta³y one przebudowane na dwupiêtrowy w czêœci
œrodkowej i jednopiêtrowy po obu
stronach – Ratusz, staj¹c siê tym samym siedzib¹ Burmistrza miasta i Rady Miejskiej. Z ty³u ratusza, w budynku obok, swoj¹ dzia³alnoœæ rozpocz¹³
areszt miejski. Wiêkszoœæ domów, które zaczê³y powstawaæ wokó³ rynku od
roku 1865 r. nazywano Fridrichsplatz
– na pami¹tkê wizyty w 1857 r. ksiêcia pruskiego, nastêpcy tronu – Fryderyka.

Harmonia i jednoœæ
Wiemy kim jesteœ. Na stoliku w Twoim salonie le¿y pó³ tuzina ró¿nych
pilotów i tylko Ty w ca³ej rodzinie potrafisz siê nimi pos³ugiwaæ. Mo¿emy
pomóc. Przekonaj siê do kolorowego ekranu dotykowego, intuicyjnego
uk³adu przycisków i ergonomicznej konstrukcji. Nasz pilot jest tak ³atwy
w u¿yciu, ¿e ca³a rodzina bêdzie go po prostu uwielbiaæ.

Tyle reklamy Logitecha, który niedawno pokaza³ najnowszego, inteligentnego pilota, zdolnego po³¹czyæ
w jednym urz¹dzeniu obs³ugê wszystkich naszych sprzêtów. Zasada jego
dzia³ania jest prosta – instalujemy
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w komputerze firmowe oprogramowanie, po czym za pomoc¹ kreatora
dodajemy pilotowi do „g³ówki” obs³ugê tego, co w domu pracuje, a jest
lub mo¿e byæ sterowane zdalnie.
Obecnie w bazie danych znajduje siê

Nowy Przegl¹d Katowicki

W budynku numer 1 zamieszka³ym przez A. Froehlicha mieœci³a siê
ober¿a, a póŸniej cukiernia Juliusa
Allendorfa. W okresie miêdzywojennym cukiernia przesz³a w rêce powstañca wielkopolskiego Franciszka
Liczbiñskiego, który na stanowisku
kasjerki zatrudni³ swoj¹ córkê. Irmgarda Liczbiñska w 1928 r. pozna³a pu³kownika Karola Swinarskiego. Z ich
zwi¹zku zrodzi³ siê w 1929 r. s³ynny
re¿yser – Konrad Swinarski.
W kamienicy nr 3 Klaus Wilhelm
Kohn otworzy³ pierwsz¹ w Katowicach aptekê. Dom wraz z aptek¹
w 1912 r. naby³ Salo Pikus, a 10 lat
póŸniej przesz³y one na w³asnoœæ lekarza chorób kobiecych – dr Maxa Reichela, bêd¹cego równie¿ radnym
miejskim. W okresie miêdzywojennym w kamienicy nr 3 swoj¹ praktykê prowadzi³ tak¿e dyrektor szpitala
dzieciêcego, pediatra – dr Stanis³aw
Roszak. Apteka przetrwa³a w kamienicy do koñca lat 60., kiedy to budynek wyburzono.
Budynki, które postawa³y wokó³
katowickiego Rynku w latach 60. XIX
wieku posiada³y parter przeznaczony
do handlu i us³ug. I tak na przyk³ad
w kamienicy nr 4, która nale¿a³a do
kupca Josefa Aschnera, na parterze
mieœci³ siê wyszynk piwa i wódek,
a na piêtrach gabinet lekarski dr. Stanis³awa Figi oraz Biuro Detektywów
„Pogoñ”.
Kamienica nr 5, do wyburzenia
w 1938 r., nale¿a³a do rodziny Schalschów, którzy do 1912 r. na parterze
prowadzili sprzeda¿ wódek. Obok
destilatów, Otto Rasner prowadzi³
sklep delikatesowy, a od 1914 r.
Moritz Friedlander – cukierniê.
W tym samym roku Max Steckel
otworzy³ zak³ad fotograficzny na piêtrze, tu¿ obok kancelarii adwokatów
– Jana Mildnera i Boles³awa Mroczkowskiego. Wobec koniecznoœci poszerzenia ulicy Zamkowej (dzisiejsza
al. Korfantego) – w 1938 r. budynek
zosta³ rozebrany.
Kamienica nr 6 zosta³a wybudowana w 1869 r. W latach 90. XIX w.
na jej parterze mieœci³ siê sklep oferuj¹cy samochody marki Benz-Automobil. Ponadto w tym¿e budynku mieszka³ lekarz chorób kobiecych – dr
Andrzej Mielêcki, a tak¿e mieœci³a siê

Teatr Miejski po lewej, po prawej budynki nr. 11-13.

w 1850 r. czy wizytê Józefa Lompy
w 1855 r. W latach 90. hotel zakupi³
Otto Retzlaff, zmieniaj¹c jego nazwê
na Hotel „Retzlaff”. W 1897 r. budynek przebudowano i po³¹czono z s¹siedni¹ kamienic¹ nr 13, w której
dzia³a³ równie¿ hotel – „Hotel de
Prusse” zbudowany w latach 50. XIX
w. W 1899 roku miasto kupi³o hotel
i po dokonanych przeróbkach przenios³o sale urzêdu do po³¹czonych
budynków. Parter przeznaczony zosta³ na dzia³alnoœæ handlowa. Wejœcie
do magistratu znajdowa³o siê przy
ulicy Poststrasse 2 i w ten sposób
„znikn¹³” z rynku numer 13. Na parterze po³¹czonych hoteli pocz¹tkowo
znajdowa³ siê wyszynk alkoholi, dom
mody oraz sk³ad bielizny. W sklepie
otwartym w naro¿nej kamienicy
sprzedawano papierosy i cygara.
W okresie miêdzywojennym czêœæ
budynku kupi³ Bank Ziemski, który
wynajmowa³ pomieszczenia na kancelariê adwokack¹ oraz biuro filmowe „Silesia”. Parter zajmowa³a kawiarnia i cukiernia „Europa” oraz
restauracja „Teatralna”.
W styczniu 1945 r. wyzwalaj¹ca
Katowice armia radziecka spali³a budynek ratusza oraz budynek ³¹cz¹cy
ulicê 3 Maja i M³yñsk¹.
Dziœ w miejscu ratusza znajduje
siê przystanek tramwajowy, a w miejscu dawnego Hotelu „Welt” w latach
60. postawiono dom handlowy „Zenit”. Kamienicê miêdzy ul. M³yñsk¹
i 3 Maja zast¹pi³ Dom Prasy. W domu
Froelicha po wojnie mieœci³a siê kawiarnia „Teatralna” oraz sklep delikatesowy. Budynek ten zosta³ wyburzony i w latach 70. postawiono w tym
miejscu dom handlowy „Skarbek”.

Rynek w okresie miêdzywojennym

tam kancelaria adwokacka W³odzimierza i Zygmunta Guzy.
Budynek nr 7 do I Wojny Œwiatowej by³ w³asnoœci¹ Bruno Kronosa,
prowadz¹cego na parterze cukierniê.
W okresie miêdzywojennym w³aœcicielem kamienicy by³ Hermann Bartschat, w³aœciciel zak³adu krawieckiego. Tu¿ obok usytuowano kancelarie:
adwokack¹ i notarialn¹.
W kamienicy nr 8 i 9 do pierwszej wojny œwiatowej Paul Woitinek
sprzedawa³ meble i tapety, reklamuj¹c siê, i¿ na powierzchni 1400 m kw.
posiada 130 wzorów tapet.
Budynek numer 9 mieœci³ na parterze kawiarniê „Ratuszow¹”, która
zmieni³a nazwê na „Teatraln¹” w 1907
r., kiedy wybudowano teatr. W 1922
roku budynek zosta³ zakupiony przez
Skarb Pañstwa, umieszczaj¹c w nim
Okrêgowy Urz¹d Miar i Wag.
Katowicki ratusz pocz¹tkowo
nosi³ numer 10, ale decyzj¹ burmistrza
miasta – Augusta Schneidera – zosta³
on rozebrany i na jego miejscu, w 1907
r. wzniesiono budynek teatru. Jego
projektantem by³ niemiecki architekt
– Karol Moritz. W 1922 r. magistrat
przekaza³ teatr Towarzystwu Przyjació³ Teatru Polskiego, a 5 lat póŸniej
teatr otrzyma³ imiê Stanis³awa Wyspiañskiego.
Budynek nr 11, znajduj¹cy siê
przy dzisiejszej ulicy Warszawskiej 1,
zosta³ zbudowany na miejscu dawnego ogrodu, otaczaj¹cego Hotel „Welta”. Zaprojektowa³ go w 1873 r. bytomianin – Paul Jackisch dla rodziny
Altmannów, w³aœcicieli hurtowni ¿elaza i wielu katowickich kamienic.
Pod numerem 12 mieœci³ siê najstarszy i najdoskonalszy budynek
wzniesiony przy Rynku – dawny Hotel „Welta”. Jego znamienitoœæ podkreœla³y wydarzenia, jakie ma³y
w nim miejsce. Zaliczyæ do nich mo¿na wystêp orkiestry Johana Straussa

225 tysiêcy urz¹dzeñ ponad 5.000 producentów. A lista z ka¿dym dniem siê
wyd³u¿a. Po wybraniu z listy naszych
urz¹dzeñ – pod³¹czamy do komputera pilota – dane przeskakuj¹ w odpowiednie miejsce i po kilku minutach
Harmony One, bo tak zwie siê to
ustrojstwo, potrafi komunikowaæ siê
z ka¿d¹ maszyn¹.
Oczywiœcie nic za darmo. Po
pierwsze sam proces wyboru urz¹dzeñ, których chcemy pilota nauczyæ,
nie jest kierowany do ludzi, maj¹cych
znikome pojêcie o komputerach i obs³udze wszelakiego oprogramowania.
Choæ kreator jest przejrzysty, mnogoœæ
opcji pocz¹tkowo mo¿e przeraziæ. Do
tego dochodz¹ pytania, czy jednym
guzikiem chcemy w³¹czyæ wszystkie
sprzêty, tudzie¿ czy pilot ma automatycznie w³¹czyæ ca³y sprzêt audio-wideo czy te¿ pytanie o korzystanie telewizora z gniazd scart i obs³ugê
innych urz¹dzeñ poprzez wymienione. Kiedy jednak ju¿ uporamy siê ze
¿mudnym procesem konfiguracji,
przychodzi czas na nauczenie siê obs³ugi tego jedynego urz¹dzenia, zdolnego zast¹piæ piêtnastu mniej zaawansowanych braci.
Z pewnoœci¹ na przeciw wychodzi nam ekran dotykowy, na którym,
poprzez umiejêtne pukanie, dokonujemy wyboru interesuj¹cego nas urz¹dzenia lub zestawu urz¹dzeñ. Jednak
nawet osobie bêd¹cej za pan brat ze
wspó³czesn¹ elektronik¹, opanowanie
Harmony One zajmie kilka dni.

Oczywiœcie, kiedy ju¿ bêdziemy trafiaæ bez pud³a we w³aœciwe miejsca –
praca z nim stanie siê prawdziw¹ przyjemnoœci¹. Pilot oferuje bowiem „makra” skonstruowane tak, ¿e wybór na
przyk³ad opcji „ogl¹daj DVD” spowoduje automatyczne w³¹czenie telewizora na w³aœciwy kana³, w³¹czenie odtwarzacza DVD i oczywiœcie kina
domowego we w³aœciwym, zadanym
trybie. Podobne kombinacje ³¹cz¹
„s³uchanie CD”, czy ogl¹danie telewizji satelitarnej. Proces uczenia siê jest
jednak mozolny i, co najwa¿niejsze,
nie jest skierowany do wszystkich
u¿ytkowników standardowych pilotów. O ile bowiem autor tego tekstu
zintegrowa³ w Logitechu cztery dotychczasowe piloty, to niechêæ do zabawy w wyszukiwanie w³aœciwej pozycji na wyœwietlaczu przez innych
cz³onków rodziny spowodowa³a, ¿e
zamiast dotychczasowych czterech –
na stole pojawi³o siê piêæ pilotów... Nie
licz¹æ eleganckiej stacji bazowej-³adowarki, która, choæ ³adnie wygl¹da
(czerñ fortepianowa) i do tego œwieci,
wymaga pod³¹czenia do pr¹du. Inaczej
jakoœ nie chce ³adowaæ akumulatora
pilota.
Niew¹tpliwie jest to zabawka dla
ludzi m³odych, lubi¹cych gad¿ety,
sk³onnych poœwiêciæ kilka dni swego
czasu na opanowanie mo¿liwoœci tego,
co tu ukrywaæ, urz¹dzenia o ogromnych mo¿liwoœciach. Z drugiej strony
– pilot, choæ piêknie wykonany, ergonomiczny, z ekranem dotykowym,

podœwietlanymi, wygodnymi klawiszami, wydaje siê... doœæ kruchy. Ja
przynajmniej nie odwa¿y³bym siê go
kupiæ i zostawiaæ na stoliku. Bo jak
wszyscy wiemy, to w³aœnie na piloty
najsilniej dzia³a ziemskie przyci¹ganie.
Moje klasyczne „pstrykacze” l¹duj¹ na
pod³odze co najmniej raz dziennie. Czy
Logitech Harmony One wytrzyma³by
takie traktowanie przez d³u¿szy czas?
Œmiem w¹tpiæ. Nie mówi¹c ju¿ o tym,
¿e ³zami bym siê zala³, gdyby pilot za
750 z³otych upad³by na kafelki i rozsypa³ na kawa³ki.

Opracowanie: ZP
ilustracje: pocztówki ze
zbiorów Muzeum Historii
Katowic

Jacek Skorek

Wymagania: Windows XP, 2000 lub
Vista, Mac OS 10.3 lub nowszy,
dostêp do Internetu, port USB.
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Zagubieni

K U L T U R A
TEATR

Miêdzykontynentalny lot 815 z Sydney, zamiast
do Los Angeles zawiód³ Ciê na maleñk¹ wysepkê,
której nie ma na ¿adnej mapie. Pamiêtasz katastrofê.
Rozgl¹dasz siê. Wokó³ Ciebie inni rozbitkowie. Ale
by³o coœ jeszcze… Gdybyœ tylko móg³ sobie przypomnieæ…
Ka¿dy mi³oœnik serialu Lost-Zagubieni, w tej grze
poczuje siê swobodnie. Ale nie tylko fani telewizyjnej produkcji powinni siêgn¹æ po najnowszy produkt
z kolekcji CD Projektu. W Lost do zbudowania atmosfery pe³nej nerwowego napiêcia wykorzystuje siê
w¹tki znane z kultowego serialu, ale jednoczeœnie
wprowadzono wiele nowoœci. Nowe s¹ zagadki, tajemnice oraz g³ówny bohater – dotkniêty amnezj¹
Elliott Maslow. Gratk¹ s¹ wiernie odwzorowane miejsca i sytuacje, znajomi
bohaterowie oraz realny wp³yw na ich los. Koniec z biernym siedzeniem przed
telewizorem i czekaniem na rozwój wypadków! Mi³oœników sensacyjnych historii wci¹gnie duszna aura tajemnicy, mroczne sekrety przezieraj¹ce spoœród
niedopowiedzeñ i przeb³ysków pamiêci. Dla entuzjastów intelektualnych ³amig³ówek nagrod¹ za mozolne z³o¿enie uk³adanki z szyfrów, labiryntów i zagadek bêdzie szokuj¹ca prawda o przesz³oœci g³ównego bohatera.
Co jeszcze nas czeka w Lost? Zw³aszcza u¿ywanie mózgu, choæ i o miêœniach nie wolno zapominaæ. Nawet podczas ³amania sobie g³owy nad zagadkami, pamiêtajcie, by mieæ oczy dooko³a g³owy i w razie czego ratowaæ siê
ucieczk¹. Oczywiœcie by osi¹gn¹æ sukces, nie mo¿na pracowaæ w pojedynkê.
Z pomoc¹ przyjd¹ nam inni rozbitkowie, ale i tu zalecana jest ostro¿noœæ – nie
ka¿dy, kto oferuje pomoc, ma wobec nas czyste zamiary.
Ca³oœæ tej niezwykle wci¹gaj¹cej rozgrywki okraszona jest œwietn¹ grafik¹, filmowymi wstawkami i narracj¹, a nag³e zbli¿enia, sceny ucieczki filmowane kamer¹ „z rêki” – doskonale oddaj¹ atmosferê zagro¿enia.
Wymagania sprzêtowe:
Procesor: 2.4 GHz Pentium lub Athlon (zalecane 3.5 GHz Pentium/Athlon
lub 2.5 GHz Core2Duo/Athlon 64X2); Pamiêæ RAM: 1 GB (2 GB zalecane)
Karta graficzna: 128 MB z DirectX 9.0c i obs³ug¹ Shader 3.0 (zalecane 256 MB)
Dysk twardy: 5 GB
Wydawca: CD Projekt; Cena: 99,90 z³.

Wyprawa do Indii
Czwarta czêœæ Silent Huntera dziwnym trafem
nie zdoby³a ju¿ takiej popularnoœci, jak ods³ona trzecia. OdpowiedŸ na pytanie: dlaczego? – jest doœæ prosta. Dzia³ania amerykañskich si³ podwodnych, choæ
te¿ niezwykle ciekawe, maj¹ siê nijak do operacji Ubootwaffe. Producenci postanowili wiêc zyskaæ na
powrót mi³oœników Szarych Wilków i... pakiet dodatkowych misji do gry Silent Hunter 4: Wolves of
the Pacific skupia siê na szerzej nieznanej kampanii
niemieckich U-bootów na Oceanie Indyjskim w trakcie drugiej wojny œwiatowej. Niepowtarzalny realizm
historyczny i szereg nowych opcji zapewni wiele
godzin doskona³ej zabawy. U-Boat Missions to miêdzy innymi zupe³nie nowy tryb strategiczny, dodatkowe okrêty podwodne, usprawniona mapa nawigacyjna, rozszerzony system
napraw i wiele innych. Ka¿dy fan symulacji okrêtów podwodnych po prostu
musi mieæ ten dodatek. Walczyæ mo¿emy od lipca 1943 do maja 1945, korzystaæ z baz morskich Penang, Singapur, D¿akarta czy Surabaya, ze zwiadu lotniczego, wzywaæ na pomoc grupy bojowe w pobli¿u (wilcze stada) oraz zasiadaæ za sterami takich doskona³ych maszyn, jak typ IX-D2 czy rewolucyjny typ
XVIII z napêdem Walthera. Udoskonalono te¿ tryb awansowania za³ogi i tworzenia „bohaterów” - dziêki czemu nasze wachty sk³adaæ siê bêd¹ z prawdziwych specjalistów. Zapowiada siê kawa³ niez³ej rozgrywki. Ale dopiero od 11
kwietnia. Zagadka na koniec: dlaczego na screenach z gry, marynarze nie s¹
blondynami, a poœród nich znajduje siê... czarnoskóry?

Œl¹ski Teatr Lalki i
Aktora
ATENEUM
ul. Œw. Jana 10, tel. 2538221

Fight Quest – Sztuki walki
Niektórzy mê¿czyŸni lubi¹ siê biæ.
Reszta woli to ogl¹daæ…Stañ do
walki!

„Fight Quest – Sztuki walki” to
emocjonuj¹ca podró¿, w której g³ówni
bohaterowie Jimmy Smith i Doug Anderson poznaj¹ najtrudniejsze techniki
walki na œwiecie. Nie jest to jednak
bierna nauka. Po kilku dniach intensywnego treningu, ka¿dy z nich zmierzy siê z zawodowcem w starciu bez
taryfy ulgowej. To prawdziwe wyzwanie i powa¿na próba ich fizycznej i psychicznej wytrzyma³oœci. Walka jest
prawdziwa, ich obra¿enia równie¿. Kto
wyjdzie ze stracia zwyciêsko? W tych
walkach nic nie jest przes¹dzone…
Z szeœcioma zwyciêstwami i tylko
jedn¹ pora¿k¹, Jimmy Smith jest wschodz¹c¹ gwiazd¹ Mieszanych Sztuk Walki – dyscypliny, w której zawodnicy
tocz¹ pojedynek przy du¿ym zakresie
dozwolonych technik. Smith, znany ze
swej szybkoœci i rozk³adania przeciwnika na ³opatki w czasie poni¿ej trzech
minut. Nieprzygotowanego rywala
w najlepszym wypadku pozostawi z naderwanym œciêgnem. Ponadto Jimmy
posiada fioletowy pas Jiu-Jitsu i wygra³
wiele turniejów w tej dyscyplinie. Ducha rywalizacji ma we krwi: jego dziadek walczy³ w amerykañskiej armii,
a ojciec by³ bokserem i wprowadzi³ Jimmy’ego w emocjonuj¹cy œwiat walk.
Niespokojny duchem 25-letni
Doug Anderson w roku 2002 zaci¹gn¹³
siê do amerykañskiej armii i s³u¿y³
ponad rok na froncie w Iraku. W³aœnie
wtedy zainteresowa³ siê sztukami walki, które sta³y siê jego.. Rozpocz¹³ treningi Jiu-Jitsu (posiada niebieski pas)
i awansowa³ na osobistego ochroniarza wysokiego rang¹ oficera w Iraku.
Po zdobyciu dziewiêciu medali za
swoj¹ s³u¿bê, opuœci³ armiê w roku
2005 i kontynuowa³ treningi.

29.03. g. 11.30 – O CZERWONYM
KAPTURKU ..., Galeria „Ateneum”

29.03. g. 16.00 – ALKASYN I NIKOLETA
30.03. g. 11.30 – ¯YWIO£Y, Galeria
„Ateneum”
30.03. g. 16.00 – KOPCIUSZEK
01.04. g. 9.30 – KOPCIUSZEK
02.04. g. 9.30 – KOPCIUSZEK
03.04. g. 9.30 – ALKASYN I NIKOLETA
03.04. g. 9.30 – O MAKOWEJ WOJNIE..., Galeria „Ateneum”
04.04. g. 9.30 – ALKASYN I NIKOLETA
04.04. g. 10.00 – O CZERWONYM
KAPTURKU ..., Galeria „Ateneum”
05.04. g. 16.00 – ALKASYN I NIKOLETA
06.04. g. 16.00 – PINOKIO
08.04. g. 9.30 – PINOKIO
09.04. g. 9.30 – PIÊKNA I BESTIA

10.04. g. 9.30 – WESO£E HISTORIE
10.04. g. 9.30 – ¯YWIO£Y, Galeria
„Ateneum”
11.04. g. 9.30 – ALKASYN I NIKOLETA

Nie zna ¿ycia, kto...

Wymagania sprzêtowe: Procesor: Pentium 2 GHz; Pamiêæ: 512 MB;
Grafika: GeForce 4/Radeon 9000; Wydawca: Cenega; Cena: 49,90 z³

M I E Œ C I E

08.04. g. 13.30 – Romeo i Julia, William Shakespeare (DS)
09.04. g. 10.00 – Romeo i Julia, William Shakespeare (DS)
10.04. g. 18.30 – Zdobycie bieguna
po³udniowego, Manfred Karge
(SK)
11.04. g. 18.30 – Zdobycie bieguna po³udniowego, Manfred Karge
(SK)

30.03. g. 9.30 – DRZWI OTWARTE
W TEATRZE ROZRYWKI z
okazji Miêdzynarodowego Dnia
Teatru
30.03. g. 11.30 – DRZWI OTWARTE
W TEATRZE ROZRYWKI z
okazji Miêdzynarodowego Dnia
Teatru
30.03. g. 13.30 – DRZWI OTWARTE W TEATRZE ROZRYWKI
z okazji Miêdzynarodowego
Dnia Teatru
30.03. g. 15.30 – DRZWI OTWARTE W TEATRZE ROZRYWKI
z okazji Miêdzynarodowego
Dnia Teatru

Rynek 2, tel. 32 2587251

Wymagania sprzêtowe:
Procesor: Pentium 2 GHz; Pamiêæ: 1024 MB; Grafika: zgodna z DirectX
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...nie s³u¿y³ w marynarce. Z tym przyœpiewem
na ustach testowa³em grê Battlestations: Midway.
A jako, ¿e jestem fanem batalii morskich s¹dzi³em,
i¿ gra bêdzie œwietna. No i co? Najpierw plusy. Midway to zupe³nie nowe podejœcie do walk na morzu
i w powietrzu. Gra z niezwyk³¹ dok³adnoœci¹ odtwarza atmosferê bitew na Pacyfiku w roku 1942. Gracz
przejmuje bezpoœrednie dowodzenie nad okrêtami,
lotniskowcami oraz samolotami i w ka¿dej chwili
mo¿e skorzystaæ z wybranej jednostki, aby poprowadziæ j¹ do boju. Toczymy podniebne pojedynki
w myœliwcach, u¿ywamy torpedowców i bombowców nurkuj¹cych, dowodzimy okrêtami od œcigacza
torpedowego po grupê lotniskowców i okrêty podwodne. Walka pancernika z eskadr¹ niszczycieli wymaga naprawdê sporych
umiejêtnoœci – tak w celowaniu, jak i szybkich manewrach przeciwtorpedowych. Battlestations: Midway zawiera szereg trybów gry – miêdzy innymi kampaniê japoñsk¹ i amerykañsk¹ dla gracza pojedynczego, misje w trybie kariery
i opcje rozgrywki wieloosobowej dla 16 osób. Jest tylko parê minusów – gra
jest za krótka – kampaniê amerykañsk¹ ukoñczy³em w dwa dni, zbyt prosta –
Ÿle trafi¹ ci, którzy szukaj¹ w niej symulatora – to zwyk³a zrêcznoœciówka. Ale
zagraæ z pewnoœci¹ warto.

W

06.04. g. 20.00 – Mayday, Ray Cooney
(DS)
08.04. g. 10.00 – Romeo i Julia, William Shakespeare (DS)

W nowym programie emitowanym
na Discovery Channel, Jimmy i Doug
przemierzaj¹ œwiat, odkrywaj¹c egzotyczne, czêsto mniej popularne techniki
walk i pog³êbiaj¹ swoj¹ wiedzê na ich
temat. Ucz¹ siê jak walczyæ, jak zadawaæ ciosy i jak ich unikaæ…
Akcja ka¿dego odcinka rozgrywa siê
w innym kraju, bezpoœrednio zwi¹zanym
z konkretn¹ dziedzin¹, której bohaterowie w³aœnie siê ucz¹ a zarazem poznaj¹
kulturê, z której siê dana walka.. Jimmy
i Doug udadz¹ siê m.in. na Filipiny, by
spróbowaæ swoich si³ w tamtejszej sztuce walki Kali, w legendarnych chiñskich
górach Songshan bêd¹ uczyæ siê Kung
Fu, a w Tokio, poznaj¹ Kyokushin Karate… Wyprawy Jimmy’ego i Douga to
nie tylko nauka nowych ciosów i chwytów, to tak¿e niepowtarzalne doœwiadczenie kulturalne. Bohaterowie odbywaj¹
niezwykle intensywne treningi pod
okiem mistrzów, znajd¹ jednak trochê
czasu, by poznaæ lokalne zwyczaje.
Premiera: od 4.04. godz. 23:00

29.03. g. 18.00 – Polterabend, Stanis³aw Mutz (DS)
30.03. g. 12.00 – Zdobycie bieguna po³udniowego, Manfred Karge (SK)
30.03. g. 18.00 – Polterabend, Stanis³aw Mutz (DS)
04.04. g. 18.00 – Mayday, Ray Cooney
(DS)
04.04. g. 19.00 – Mleczarnia, Jacek
Ryka³a SPEKTAKL DLA WIDZÓW DOROS£YCH (Scena
w Malarni)
05.04. g. 18.30 – EU, Tomasz Man
PREMIERA (SK)
05.04. g. 19.00 – Mleczarnia, Jacek
Ryka³a SPEKTAKL DLA WIDZÓW DOROS£YCH (Scena
w Malarni)
06.04. g. 17.00 – Mayday, Ray Cooney
(DS)
06.04. g. 18.30 – EU, Tomasz Man
(SK)

30.03. g. 19.00 – JEKYLL & HYDE
31.03. g. 19.00 – THE DUKE ROBILLARD BAND, koncert bluesowy
01.04. g. 19.00 – JEKYLL & HYDE
02.04. g. 19.00 – JEKYLL & HYDE
03.04. g. 19.00 – JEKYLL & HYDE
04.04. g. 19.00 – JEKYLL & HYDE
05.04. g. 19.00 – PIOTR NALEPA
BREAKOUT TOUR, koncert
pamiêci Miry KUBASIÑSKIEJ
i Tadeusza NALEPY
06.04. g. 19.00 – JEKYLL & HYDE
08.04. g. 18.30– SKRZYPEK NA
DACHU, („Fiddler On The
Roof”)

09.04. g. 18.30
DACHU,
Roof”)
10.04. g. 18.30
DACHU,
Roof”)
11.04. g. 18.30
DACHU,
Roof”)

– SKRZYPEK NA
(„Fiddler On The
– SKRZYPEK NA
(„Fiddler On The
– SKRZYPEK NA
(„Fiddler On The
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Potencja³ karmiony nerwami

Roœnie forma Lubeckiej

Do ostatniego meczu katowiczan
wydawa³o siê, ¿e przedsezonowe zapowiedzi dzia³aczy GKS nie by³y bezpodstawne. Pi³karze z tygodnia na tydzieñ udowadniali, ¿e zarówno
wzmocnienia, jak i okres przygotowawczy przynios³y oczekiwane rezultaty. Na Bukowej coraz powa¿niej zaczêto myœleæ o awansie do I ligi
jeszcze w tym roku.
Niestety. Determinacja zawodników Stali, brak szczêœcia w kluczowych momentach pojedynku, a tak¿e
katastrofalny stan murawy (obiektywnie stwierdzali to sami gospodarze)
nieco przygasi³y te optymistyczne nastroje. I chocia¿ ta pora¿ka nie przekreœla szans pi³karzy z Bukowej
w walce o awans, to jednak udowadnia, ¿e bêdzie o niego bardzo trudno.
Dru¿yny w II lidze graj¹ na zbli¿onym
poziomie i nikt nikomu nie ma zamiaru oddawaæ punktów za darmo.
– Przegraliœmy na w³asne ¿yczenie.
W pierwszej po³owie rywal wykorzysta³
nasz¹ s³absz¹ grê i strzeli³ bramkê,
choæ my te¿ mieliœmy sytuacje. Szkoda, bo zale¿a³o nam, ¿eby zbli¿yæ siê
do czo³ówki. W drugiej po³owie widaæ
by³o, ¿e potrafimy graæ w pi³kê. Takie
mecze siê zdarzaj¹, ale przykro nam,
bo po niez³ym meczu ze Zniczem, dobrze zagraliœmy u siebie. Mamy jeszcze sporo do nauczenia siê – nie ukrywa Damian Mielnik, obroñca GKS.
O przespaniu pierwszej po³owy, jako
jednym z czynników, który mia³ wp³yw
na przegrany mecz mówi³ te¿ Piotr Piekarczyk, trener jedenastki z Bukowej.
– Mecz przegraliœmy w pierwszej
po³owie, bo nie podjêliœmy wtedy takiej walki jak przeciwnik. Z drugiej

fot. Tomasz B³aszczyk

Jak siê zdenerwujemy, to pokazujemy, ¿e mamy olbrzymi potencja³. Przed ka¿dym meczem w szatni jesteœmy
bojowo nastawieni. Niestety, niekiedy boisko pokazuje coœ innego – powiedzia³ po przegranym meczu GKS
Katowice ze Stal¹ Stalow¹ Wol¹ (0:1) Gra¿vydas Mikulenas, napastnik jedenastki z Bukowej.

strony maj¹c dwie setki, przynajmniej
jedn¹ powinniœmy wykorzystaæ – mówiê o sytuacjach Mikulenasa i Jaromina – uwa¿a „Genera³”. – Na nierównym boisku trudno o konstruowanie
finezyjnych akcji – przede wszystkim
liczy³a siê tu walka. W³aœnie w pierwszej po³owie odpuœciliœmy œrodek pola
i po naszych niewykorzystanych sytuacjach straciliœmy bramkê po rykoszecie. Dru¿yna Stalówki by³a bardziej
agresywna, pi³ki bêd¹ce w œrodku pola
zawodnicy gospodarzy przejmowali po

Pawe³ Jagoda

Policyjny odwet?
Dru¿ynê GKS-u w Stalowej Woli wspiera³a g³oœnym dopingiem grupa ok.
650 kibiców Gieksy. W drodze powrotnej do Katowic poci¹g z fanami ¿ó³tozielono-czarnych zatrzyma³ siê na stacji kolejowej w Tarnowie. Tutaj, w bli¿ej
niewyjaœnionych okolicznoœciach dosz³o do staræ kilkudziesiêcioosobowej
grupy pseudokibiców z tarnowsk¹ policj¹. Rannych zosta³o 21 funkcjonariuszy. Zadziwiaj¹ce s¹ póŸniejsze relacje kibiców GKS. Wed³ug nich, do kolejnych zamieszek dosz³o w nocy z 22 na 23 marca, na stacji Kraków - Mydlinki.
Tym razem, jak przekonuj¹ kibice, w roli bandytów mieli wyst¹piæ sami policjanci, a poszkodowanych zosta³o ponad 600 osób. Funkcjonariusze bili, kopali i obra¿ali kibiców, ale te¿ zabierali telefony komórkowe i pieni¹dze. Do
przedzia³ów w poci¹gu mia³ byæ te¿ puszczony gaz ³zawi¹cy. Obecnie wszyscy poszkodowani kibice robi¹ obdukcje (na koszt stowarzyszenia Kibiców
GKS Katowice „1964”), co ma byæ jednym z dowodów na karygodne zachowanie ma³opolskich stró¿ów prawa. Zarz¹d GKS Katowice wys³a³ ju¿ do krakowskiej komendy pismo z proœb¹ o wyjaœnienie tej sytuacji.

Sprawdz¹ formê ze Szkocj¹
Przygotowuj¹ce siê do Mistrzostw
Europy reprezentacje Polski do lat
szesnastu w hokeju na trawie w kwietniu rozegraj¹ w kwietniu seriê pojedynków z reprezentacjami Szkocji.
Juniorzy (zarówno dziewczyny,
jak i ch³opcy) bêd¹ przebywaæ na
zgrupowaniu w Siemianowicach Œl¹skich od 8 do 12 kwietnia. Razem
z nimi swoj¹ formê szlifowaæ bêd¹ reprezentacje Szkocji (w tych samych
kategorii wiekowych).
Przy okazji rozegranych zostanie
kilka pojedynków kontrolnych, w których Polacy i Szkoci sprawdz¹ swoj¹
formê przed Mistrzostwami Europy.
Bêdzie to o tyle korzystny egzamin,
¿e juniorzy bêd¹ mieli okazjê zapoznaæ siê z siemianowickim boiskiem,
na którym ju¿ w lipcu walczyæ bêd¹
o tytu³ najlepszej reprezentacji na Starym Kontynencie.

(pj)
Harmonogram oficjalnych meczy
z udzia³em reprezentacji Polski
i Szkocji:
9 kwietnia: godz. 20 – ch³opcy
10 kwietnia: godz. 20 – dziewczêta
11 kwietnia godz.10 – dziewczêta;
godz. 12 – ch³opcy; godz. 18 –
dziewczêta; godz. 20 – ch³opcy.
R E K L A M A
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walce. Kilkakrotnie po strza³ach z dystansu Stali pachnia³o bramk¹. W drugiej po³owie – zw³aszcza po wejœciu
Tomka Prasnala – podjêliœmy walkê,
jednak przeciwnik cofn¹³ siê na swoj¹
po³owê i tak jak wspomnia³em ciê¿ko
by³o na takim boisku konstruowaæ akcje. Mimo to stworzyliœmy sobie jeszcze jedn¹ dobr¹ sytuacjê. Wiadomo,
¿e dziesiêciu stuprocentowych okazji
nie da siê stworzyæ. Jednak mieliœmy
je trzy, a przeciwnik wykorzysta³ swoj¹
i zeszliœmy z boiska pokonani.
GKS punktów, zw³aszcza u siebie,
nie mo¿e ju¿ gubiæ. Z kolei Arka po
dobrej rundzie jesiennej – na wiosnê
zawodzi. W gdyñskim klubie mówi siê
o koniecznoœci zmian. Dymisja trenera wisia³a na w³osku, podobnie jak
kary finansowe dla zawodników. Na
razie skoñczy³o siê na mêskiej rozmowie. Jedno jest pewne: Arka prze¿ywa kryzys. I GKS Katowice musi to
wykorzystaæ.

Nowy Przegl¹d Katowicki

Ewa Lubecka (z prawej) zajmuje obecnie pierwsze miejsce.

Nie tak dawno Erwin Pyp³acz, reprezentuj¹cy na co dzieñ barwy Klubu Skatowego „Chemik” Siemianowice Œl¹skie, wywalczy³ tytu³ mistrza
Polski w kategorii seniorów. Ostatnio
tak¿e nie da³ szans przeciwnikom
i zwyciê¿y³ w drugiej ods³onie tegorocznego Grand Prix Polskiego Zwi¹zku Skata, która odby³a siê w Zabrzu.
Grand Prix Polski to bez w¹tpienia jeden z bardziej presti¿owych cykli z skatowym kalendarzu. Sk³ada siê
z oœmiu turniejów rozgrywanych na
przestrzeni ca³ego roku. Koñcowy
sukces jest mo¿liwy tylko i wy³¹cznie
przy prezentowaniu jak najrówniejszej
i najsolidniejszej formy. GPP to tak¿e
turnieje, na które zg³asza siê bodaj
najwiêcej zawodników. Podczas zabrzañskich zmagañ w szranki stanê³o
w sumie a¿ 494 skaciorzy. Wœród nich
najlepszy okaza³ siê w³aœnie Erwin
Pyp³acz. Br¹zowy medal przypad³ zaœ
w udziale reprezentantowi Klubu Skatowego „Amicus” KWK Staszic Katowice Arkadiuszowi Konowalskiemu.
Dziesi¹tkê
najlepszych
zawodników zamyka inny zawodnik
ze stolicy województwa – Henryk
Gebel (te¿ KS „Amicus” KWK Staszic Katowice).
Dobra postawa Konowalskiego
pozwoli³a mu awansowaæ w klasyfikacji generalnej (po rozegraniu dwóch
turniejów: w Rybniku i Zabrzu) na 8.
miejsce. Najlepszym z katowiczan jest
zaœ Piotr Grzywaczyk (KS „Gwarek”
KWK Wieczorek Katowice).
Z kolei wœród przedstawicielek
p³ci piêknej o swoich nieprzeciêtnych
umiejêtnoœciach przypomnia³a Ewa
R E K L A M A

Lubecka (KS „Amicuc” KWK Staszic
Katowice), która, jak wszystko wskazuje, wraca do wyœmienitej formy prezentowanej we wczeœniejszych sezonach skatowych.
– Na razie po dwóch turniejach
zajmuje pierwsze miejsce, ale to jeszcze nic nie znaczy. Zdecydowanie za
wczeœnie na hurraoptymizm – tonuje
nastroje Ewa Lubecka. – Grand Prix
Polski trwa przez ca³y rok i trzeba
w ka¿dym turnieju byæ skoncentrowanym, ¿eby myœleæ o koñcowym sukcesie. Odrobina szczêœcia te¿ nie zaszkodzi.
Trzecia ods³ona tegorocznego
GPP ju¿ 20 kwietnia, tym razem w Tychach. Wczeœniej dojdzie do rozegrania trzeciej kolejki ligowej. Tutaj katowickie ekipy spisuj¹ siê wiêcej ni¿
dobrze. „Amicus” ma na swoim koncie 25 oczek i zajmuje, jak na razie,
13. miejsce. Do liderów – KS „Silesia” Rybnik – katowiczanie trac¹ tylko 4 punkty.
– Ca³y czas liczymy siê w walce
o mistrzostwo. Oby tylko tak dalej –
nie kryj¹ zadowolenia z takiego obrotu sprawy reprezentanci „Amicusa”.
Zadowoleni z dotychczasowych
dokonañ w pierwszoligowych rozgrywkach powinni tak¿e byæ zawodnicy KS „Gwarek” KWK Wieczorek
Katowice, którzy w dwóch kolejkach
ugrali 24 punkty i zajmuj¹ 6. miejsce.
Tak¿e przed tyskim turniejem (13
kwietnia) GPP w siedzibie „Amicusa”
w Katowicach-Giszowcu odbêdzie siê
III turniej Grand Prix Okrêgu Katowice.

Pawe³ Jagoda

