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02 Wydarzenia z TVS
W skrócie z
W Gliwicach wyremontują dworzec
kolejowy
Nie tylko dworzec w Katowicach będzie
powodem do dumy w województwie śląskim. Nowe oblicze zyska także dworzec
w Gliwicach. Za 170 mln zł kolejowy
budynek ma zostać wyremontowany.
Remont ma być gruntowny. Tym bardziej,
że gliwicki dworzec nie był rmodernizowany od dawna. Remont gliwickiego
dworca będzie możliwy dzięki temu, że
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
wpisało inwestycję na listę podstawową
Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko. Ze 170 mln zł – ponad
83 mln to unijna dotacja. Wyremontowane za tę kwotę mają zostać nie tylko
perony i prowadzące na nie tunele, ale
także infrastruktura torowa, wymieniona
zostanie instalacja elektryczna i ogrzewanie. Prace mają ruszyć w 2014 roku,
a dworzec nowe oblicze powinien zyskać
rok później. Realizacja inwestycji to duże
zaskoczenie nie tylko dla władz Gliwic,
ale nawet PKP. Bo jeszcze niedawno
projekt modernizacji dworca kolejowego
w Gliwicach był wpisany jedynie na listę
rezerwową projektów, czekających na
dofinansowanie.
Nowe wątki w sprawie katastrofy
pod Szczekocinami
Zapisy czarnych skrzynek – wydobytych
ze zniszczonych w katastrofie kolejowej
pod Szczekocinami pociągów – zdaniem
śledczych z częstochowskiej prokuratury
nie pozostawiają złudzeń. Z ich rejestrów
wynika, że tuż przed zderzeniem hamował tylko jeden maszynista.
Czarne skrzynki wskazują, że hamował
maszynista pociągu relacji Warszawa-Kraków. To pociąg, który wjechał na
magistralę kolejową od strony Starzyn
złym torem. Drugi z pociągów jadący
z Przemyśla do Warszawy w chwili zderzenia miał prędkość 98 km/h. Tyle tylko,
że czarna skrzynka nie zapisała śladów
użycia hamulców. Prokuratura podkreśla,
że to tylko cząstkowa opinia biegłych.
Śledczy czekają wciąż na pełen raport po
analizie danych. W kolejowej katastrofie,
do której doszło na początku marca pod
Szczekocinami zginęło 16 osób. Zarzuty
w sprawie wypadku usłyszały na razie
dwie osoby: Jolanta S. i Andrzej N.
– dyżurni ruchu. Postawiono im zarzuty
nieumyślnego spowodowania katastrofy kolejowej.
JSW zaniżała wynagrodzenia
pracowników?
Zaniżanie wynagrodzeń i utrudnianie
kontroli płac zarzuca Państwowa Inspekcja Pracy Jastrzębskiej Spółce Węglowej.
O wykrytych nieprawidłowościach
powiadomiła już prokuraturę.
Inspektorzy ustalili, że nowo zatrudniani
zostali pozbawieni premii, dodatku stażowego i dodatku za pracę w szkodliwych
warunkach. Poszkodowanych jest co
najmniej 460 osób. Według Państwowej
Inspekcji Pracy w Jastrzębskiej Spółce
Węglowej przez nieprawidłowo naliczane
wynagrodzenia niektóre osoby mogły
stracić nawet 2 tysiące zł miesięcznie.
Przedstawiciele JSW przekonują, że
prawa nie złamali, a nowi pracownicy
dobrowolnie godzili się na takie warunki płacy.
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Trujące substancje
w śląskich rzekach

Ścieki, oleje, ropa i wiele innych silnie trujących substancji
trafia do rzek w województwie
śląskim. Wykryte przez katowickich strażników miejskich
zatrucie Kłodnicy to nieodosobniony przypadek. Właściciele firm, mimo że są karani,
ponownie z premedytacją zatruwają środowisko.
Mimo że woda w Kłodnicy
przez ostatnie dni była oczyszczana, cały czas trwają kontrole.
– Inspektorzy znowu udali się na
miejsce. Na razie musimy ocenić,

jaka jest skala i szukamy sprawcy bezpośredniego – informuje
Anna Wrześniak, Wojewódzki
Inspektor Ochrony Środowiska.
Jest nim najprawdopodobniej
właściciel bazy paliwowej. Źródło skażenia wykryli katowiccy
strażnicy miejscy, po zgłoszeniu mieszkańców dzielnicy
Panewniki. – Wezwaliśmy Straż
Miejską, żeby zobaczyli co się
dzieje, bo tak śmierdziało, że
nie dało się wytrzymać – mówi
Karol Komorowski, mieszkaniec
Katowic-Panewnik.

Ropa lała się ciurkiem. Teraz
woda wygląda już o wiele lepiej.
Wygląda, bo substancja, która
trafiła do rzeki mogła sprawić, że
normy skażenia zostały przekroczone nawet kilka tysięcy razy.
Kolejny przykład to rutynowa
kontrola potoku Bolina w katowickich Szopienicach. Od zeszłego
roku firma Eko Harpoon Rewital
spuszczała tu ścieki i odpady.
Pół roku temu po interwencji
inspektorów ochrony środowiska
kolektor ten został wyłączony.
Sprawa trafiła do prokuratury. Jak

zapowiadają inspektorzy ochrony
środowiska, na tym nie koniec.
– Ta sprawa jest bardzo skomplikowana, ale WIOŚ postara się doprowadzić ją do końca, żeby zakład zaprzestał
odprowadzania ścieków – mówi Maria
Szczerkowska-Psiuk, z Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska.
Przedstawiciele katowickiej
firmy Rewital twierdzą jednak, że są ofiarą nagonki. Wiceprezes Rewitalu twierdzi, że jeśli
już coś takiego się działo, to winę
mogą ponosić inne firmy, które sąsiadują z potokiem. – Od dłuższego
czasu ścieki z naszej oczyszczalni
wywozimy do Oświęcimia. Od nas
nic już nie trafia do potoku Bolina
– deklaruje Artur Wojewódzki,
wiceprezes Eko Harpoon Rewital w Katowicach. Poza kilkoma
epizodami. – Mimo że została
wydana decyzja o zakazie wyprowadzania nieczystości ciekłych,
nadal są one wyprowadzane co
jakiś czas – twierdzi Sławomir Szot
ze Straży Miejskiej w Katowicach.
A grzywna wysokości pięciu tysięcy złotych i kilkanaście
mandatów nałożonych na Rewital,
okazały się niezbyt surową i skuteczną karą.

W Markocie brakuje pieniędzy na wszystko
Brakuje im dosłownie wszystkiego: opału, ciepłych ubrań
i sprzętów gospodarstwa domowego. Najgorszy okres jednak dopiero
przed nimi, bo zimą potrzebujących jest dwa razy więcej. Ośrodek
dla samotnych matek i osób bezdomnych Markot w Kokotku koło
Lublińca czeka na każda pomoc.
– Ja jeszcze ponad dwa lata
temu też miałem dom, a jednak
wylądowałem tutaj – wspomina
Mirosław Mitura, mieszkaniec
Markotu w Kokotku. Osób, które podobnie jak pan Mirosław
znalazły się w trudnej sytuacji
jest tu więcej. W niewielkim
domu mieszka ich 30. Głównie
są to samotne matki oraz ludzie
jeszcze niedawno bezdomni.
Najgorsze jednak może dopiero
nadejść. Bo ten ośrodek może
bardziej niż oni wymaga pomocy. – Sytuacja ośrodka jest o tyle
trudna, że budynki, w których
Markot funkcjonuje, to zaplecze socjalne jest w złym stanie
technicznym i z tego co wiem nie
posiada środków na wykonanie
remontu – wyjaśnia Aleksandra

Stachowiak, Dyrektor MOPS
w Lublińcu.
Pieniędzy nie posiadają również lublinieccy urzędnicy. Jego
mieszkańców nie mają też gdzie
przenieść, bo Markot to jedyne
takie miejsce w gminie. – Pomagamy ośrodkowi na tyle ile w kwestii
formalnej możemy. Nieodpłatnie
użyczamy budynek stowarzyszeniu. Umowa kończy się w przyszłym roku, ale będziemy rozważać
jej przedłużenie. W zeszłym roku
za kwotę ponad 14 tysięcy złotych
przeprowadzony był remont dachu – informuje Żaneta Białek
z Urzędu Miejskiego w Lublińcu.
Na głowę nie cieknie, ale poza tym
brakuje dosłownie wszystkiego.
Od produktów spożywczych i opału, po podstawowe wyposażenie.
– Mamy problem z pralkami, których nie mamy. Nie pogardzimy
nawet „franią”, którą pewnie już
w muzeum można zobaczyć, a my
tu chętnie ją wykorzystamy, bo to
są rzeczy, które się u nas sprawdzają – opowiada Roman Kulej,
kierownik ośrodka w Kokotku.

Zimą potrzeby są dwa razy
większe. Bo lubliniecki Markot
pełni też rolę jedynej w tym mieście noclegowni. Więc potrzebne
będą nie tylko dodatkowe łóżka,
ale i ciepłe ubrania. – Panowie
w różnym stanie przychodzą. Niektórzy pod wpływem alkoholu. To
jest raczej niewskazane, bo są małe
dzieci, które na wszystko patrzą. Ale
na razie jest jak jest – mówi Sylwia

Rogowska, mieszkanka ośrodka
w Kokotku. Jednak powoli sytuacja
się zmienia. Własnym sumptem
mieszkańcy remontują zniszczony
budynek. Nie wszystko jednak mogą
zdobyć sami. – Jeśli jest możliwość
załatwienia czy wsparcia nas w tym,
żebyśmy mogli trochę węgla dostać,
ewentualnie drzewa. Bylibyśmy bardzo wdzięczni – podkreśla Roman
Kulej. Tak jak za każdą pomoc.
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Nowe otwarcie w Bumarze

To ma być nowy, lepszy rozdział
w historii gliwickich Zakładów
Mechanicznych Bumar-Łabędy.
Wspólnymi siłami z gliwicką spółką Obrum zakłady mają uczestniczyć w pracach nad Polskim
Programem Pancernym. Plany są
mocarstwowe, zapowiedzi optymistyczne, ale teraźniejszość każe
się zastanowić, czy to naprawdę
może się udać.
To połączenie sił, dzięki któremu
gliwicki Bumar i Obrum mają pokonać dotychczasowe przeszkody. Polski
Program Pancerny, który ma przynieść zbrojeniówce zamówienia na 20

miliardów złotych, to nie tylko szansa
wyprowadzenia na prostą gliwickiej
fabryki. Produktami sztandarowymi
mają być wóz opancerzony i czołg
rodem z Polski. To jednak będzie możliwe, nie wcześniej niż za sześć lat. – Doświadczenia wspomnianego wcześniej
czołgu Anders zostaną wykorzystane
w 100 procentach do tego podstawowego czołgu. Nasi konstruktorzy, którzy
brali w tym udział, to byli młodzi ludzie
i tam się szlifowali – opowiada Jerzy
Olek, wiceprezes Obrum w Gliwicach.
Nabrali szlifów, jednak ich praca na
nic się na razie nie przydała. Prototypem Andersa wyprodukowanym

w Obrumie wojsko zainteresowane
nie było. Teraz falstartu ma nie być.
Ten rok po raz pierwszy, jak zapewnia
prezes fabryki, gliwicka zbrojeniówka zakończy na plusie. – Bumar Łąbędy
osiągnie sukces realizując ten potężny
w przyszłości kontrakt, a w międzyczasie będziemy pozyskiwali nowe rynki
krajowe i zagraniczne – mówi Andrzej
Szortyka, prezes Obrum i Zakładów
Mechanicznych Bumar-Łabędy.
Na razie jednak to wszystko
brzmi utopijnie patrząc na to, jak nie
wiele dzieje się w Bumarze. Prawie
zakończone remonty niespełna kilkunastu wież do Rosomaków i czołgów PT 91 dla polskiej armii. Nici
z własnej produkcji, bo na razie nic
nie wskazuje, że silniki do WZT3,
który miał być produkowany dla hinduskiej armii zostaną w najbliższej
przyszłości wykorzystane. Kontrakt
okazał się dla gliwickich zakładów
fiaskiem. Wciąż jednak nie brakuje
wiary w podbój Dalekiego Wschodu.
– Rozmawiałem z wieloma wojskowymi z tamtego regionu zarówno
Hindusami, jak i Malezyjczykami,
Filipińczykami, Indonezyjczykami i są
zainteresowani naszymi produktami
– mówi gen. Paweł Lamla, dyrektor

programów strategicznych Obrum
w Gliwicach. Produktów nie brakuje, gorzej z odbiorcami. Prototyp
symulatora Rosomaka ma być niebawem zaprezentowany na całym
świecie. – Może on służyć zarówno
do szkolenia podstawowego dowódcy,
jak i kierowcy lub do szkolenia taktycznego – oznajmia Antoni Kurzeja,
konstruktor Obrum w Gliwicach.
Do taktyki, połączenia zakładów
Bumar i Obrum mimo wielu wizji
i obietnic na przyszłość z rezerwą
podchodzą przedstawiciele związków
zawodowych. Tylko Bumar-Łabędy
w ostatnich trzech latach zwolnił 1200
osób. Teraz o swoją przyszłość obawiają się pracownicy przyłączanego
do łabędzkich zakładów Obrumu.
– Wiemy wszyscy, że Bumar Łabędy
boryka się z bardzo dużymi trudnościami finansowymi i nie wiadomo co
tam jest, że te wszystkie pieniądze, które
my uzyskujemy będą po prostu „przejedzone” i zmarnowane – stwierdza Ryszard Szynkiewicz, NSZZ Solidarność
Obrum w Gliwicach.
Co może mieć miejsce, jeśli
nie będzie konkretnych pomysłów
i wsparcia rządu dla przemysłu zbrojeniowego.

Obwodnica z Katowic do... Katowic
Z Katowic do Katowic w godzinę. Trasy prowadzące mieszkańców
południowych dzielnic do centrum
to prawdziwe drogi przez mękę.
W godzinach szczytu Ligota, Ochojec, Piotrowice, Podlesie i Zarzecze
grzęzną w gigantycznych korkach.
Wreszcie jednak pojawiło się światełko nadziei. Miasto znalazło alternatywną drogę, która może pełnić rolę
obwodnicy. Choć wiedzie ona przez
las i wymaga generalnego remontu,
może skrócić czas dojazdu do centrum nawet o połowę.
Mniej cierpliwi mieszkańcy południowychdzielnicKatowicnasiłęszukają... alternatywnych dróg. Choćby takich
jak ta łączącą Panewniki z autostradą
A4.Mimożezamkniętądlaruchu,tojednakwśródkierowcówcieszącąsięogromną popularnością. Do korzystania z niej
otwarcie przyznaje się m.in. pan Alojzy.
Nie wiedział, że jest tam zakaz wjazdu
dolasu.Niestetyniewiedzanietłumaczy,
a często słono kosztuje. Szybki skrót na

A4-kę, to w tym przypadku mandat
250 zł. To właśnie dla mieszkańców
południowych dzielnic Katowic dotąd
ta niepozorna, leśna droga, ma stać się....
obwodnicą. Prowadzić będzie od ulicy
Panewnickiej, poprzez Gościnną, obok
oczyszczalniściekówiośrodkaRadoszowy,dochodzącdoautostradowegowęzła
Chorzów-Batory.– Znacznaczęśćtejdrogi
leży poza granicami Katowic. Droga ta
dzierżawiona jest przez Lasy Państwowe. Przebiega przez teren Rudy Śląskiej
i Chorzowa – tłumaczy Jakub Jarząbek,
z Urządu Miasta Katowice.
Miasto już doszło do porozumienia z leśnikami. Jednak na konkrety
trzeba będzie zaczekać kilka miesięcy.
– Drogi leśne są remontowane, również
ta droga będzie podlegała modernizacji. Przygotowujemy projekt. Miasto
Katowice tutaj przewidziało, że chce
wyłożyć na to środki – zapowiada Bolesław Bobrzyk, z katowickiego Nadleśnictwa. Środki niemałe. Kosztem
trzech milionów złotych ma powstać

tu nowa nawierzchnia, a droga zostanie
poszerzona do sześciu metrów. Kilkaset metrów, tyle że pod ziemią czyha
jednak zagrożenie. Teren, na którym
przebiega droga jest eksploatowany
przez kopalnię Wujek. – Projektant
powinien przewidzieć wzmocnienie fundamentu podłoża i za różnicę miedzy
wykonaniem standardowym a tym
wzmocnionym płaci kopalnia, która
tam działa, bądź spółka węglowa, do

Silesia Informacje

poniedziałek–niedziela 17:45 i 20:00,
flesz poniedziałek–piątek 16:25

Silesia Cafe

poniedziałek–piątek 15:45

której ta kopalnia należy – wyjaśnia
Wojciech Jaros, z biura prasowego KHW.
I choć dotąd nie ma jeszcze nawet
projektu, a leśnicy i urząd miasta do
kopalni się nie zgłosili, przekonują, że
droga do użytku zostanie oddana już
w przyszłym roku. Oby słowa dotrzymali, bo cierpliwość kierowców, którzy
na obwodnicę czekają od lat, ma swoje granice.

W skrócie z
Mostostal wybuduje stadion
w Tychach
Koniec niepewności i przerzucania setek
papierów. Zakończono postępowanie
przetargowe, dotyczące budowy stadionu
miejskiego w Tychach. Nie było odwołań
i tym samym pewne jest, że obiekt zbuduje
Mostostal Warszawa. Stadion Miejski w Tychach ma kosztować prawie 129 mln zł. Na
nowy obiekt czekają nie tylko kibice, ale i piłkarze 1-ligowego GKS-u. Zawodnicy, dobrze
spisujący się na zapleczu ekstraklasy muszą
na razie o punkty walczyć na wynajmowanym stadionie w Jaworznie. Jeśli wszystko
pójdzie zgodnie z planem, tułaczka skończy
się za 18 miesięcy, bo wykonawcy budowa
obiektu wraz potrzebną infrastrukturą ma
zająć półtora roku. Nowy stadion w Tychach
ma pomieścić 15-tysięczną publiczność.
Powstanie na miejscu obecnie istniejącego
obiektu. Trybuny będą zadaszone, a murawa
będzie podgrzewana.
To już koniec Budusa
Nie ma już szans na uratowanie katowickiej
firmy budowlanej Budus S.A. Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód podjął decyzję o ogłoszeniu upadłości spółki. Teraz do gry wkroczy
syndyk, który zajmie się sprzedaniem majątku firmy. O problemach Przedsiębiorstwa
Budownictwa Przemysłowego Budus zrobiło
się głośno pod koniec września. Zarząd
firmy podjął uchwałę w sprawie złożenia
wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. Takie rozwiązanie dawałoby możliwość dalszego funkcjonowania
firmy. Zarząd tłumaczył, że zdecydował się
na taki krok z kilku powodów. Jednym z nich
miały być zbyt małe zyski na realizowanych
projektach. Kolejnym, przedłużające się
rozliczenia z inwestorami, a także „znaczący
wzrost liczby projektów wymagających
finansowania środkami Spółki”. Szybko
jednak okazało się, że z układu nic nie
będzie. Kolejni inwestorzy wypowiadali
bowiem Budusowi umowy. Dlatego zarząd
firmy 30 października złożył w katowickim
sądzie kolejny wniosek, tym razem o upadłość likwidacyjną. Kilkanaście dni później
z takim samym wnioskiem zwrócili się dwaj
wierzyciele Budusa. Decyzja sądu oznacza,
że Budus na pewno nie wybuduje m.in.
stadionu miejskiego w Łodzi czy basenu
Aquarius w Zabrzu. Wierzycielom pozostaje
teraz czekać na postępowanie syndyka,
który będzie sprzedawał majątek spółki.
Chorzów zamknął halę
Kolejna hala na terenie dawnych
Międzynarodowych Targów Katowickich
zagrożona. Powodem tej decyzji są
wyniki ekspertyzy budowlanej wykonanej na zlecenie Zakładu Komunalnego
PGM w Chorzowie, który obecnie jest
zarządcą obiektu. Badania wykazały, że
wygięcie metalowych konstrukcji wynosi
około 20 centymetrów. Zaplanowane na
najbliższy czas imprezy nie zostały jednak odwołane, ale przeniesione w inne
miejsce. Hala nr 3, którą teraz zamknięto sąsiaduje z tą, w której prawie 7 lat
temu doszło do tragedii. Przypominamy,
że w styczniu 2006 roku na terenie
należącym wtedy do Międzynarodowych
Targów Katowickich doszło do katastrofy budowlanej w czasie wystawy gołębi.
W jej wyniku zginęło 65 osób, a ponad
170 zostało rannych.
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Młodzi nadają na śląskiej fali
Antoni Strzelecki
W zakończonym niedawno
muzycznym talent show „Must
be the music”, emitowanym przez
telewizję Polsat, furorę zrobili
mieszkańcy regionu, którzy śpiewali po śląsku. Do ścisłego finału
dotarł metalowy Oberschlesien
i w nagrodę został zaproszony
na sylwestrowy koncert Polsatu.
Wszyscy zapamiętają też Ilonę
Potanię Chylińska z Mysłowic,
która rapowała „Wejrzyj, jak się
żyje wśród szybów i kominów, kaj
węgiel znaczy więcej niż najzłotszy
pieniądz”.
Jeszcze kilka lat temu śląski
śpiew był domeną wykonawców
pokroju Mirka Szołtyska czy Wesołego Masorza. Teraz coraz odważniej sięgają po niego wykonawcy rockowi, popowi, hip-hopowi
czy bluesowi. – Każdy z nas potrafi
godać po śląsku. Co ważniejsze, to
jest nasza pierwsza godka, dopiero
potem mówimy czysto po polsku.
Kiedy zakładaliśmy zespół, nawet
przez myśl nam nie przeszło, by nie
śpiewać w tej gwarze. Od zawsze
miałem takie powiedzenie: śląska
godka to muzyka. Powiedzenie
sprawdzone, bo zdarzyło mi się,
że ludzie nie ze Śląska słuchali
mnie, nie rozumiejąc, co mówię.
Po prostu byli słuchaczami muzyki
– mówił w jednym z wywiadów
Michał „Mody” Stawiński, wokalista zespołu Oberschlesien.
Formacja gra muzykę industrialną. Nie są to łatwo wpadające w ucho melodie i piosneczki,

Oberschlesien.

rodem z festynów. To muzyka,
którą fachowcy z branży i dziennikarze od razu porównali do
legendarnej niemieckiej grupy
Rammstein. I to porównanie nie
jest przypadkowe – Rammstein
podbił świat śpiewając po niemiecku, śląska gwara jak się okazuje,
również znakomicie odnajduje się
w tego typu muzyce…
Oberschlesien bł yszczeli
w „Must be the music”. To czołg,
który jedzie ze swoją śląską misj”
– zachwycała się prowadząca program Paulina Sykut. Kocham was
i mam nadzieję, że będziecie zwycięzcami tej edycji – rozpływała się
Kora, jedna z jurorek. Robicie fantastyczną rzecz dla Śląska i całego
kraju – podsumowywała Elżbieta
Zapendowska, kolejna jurorka.
I choć Oberschlesien nie zgarnął
głównej nagrody w wysokości
100 tysięcy złotych, to i tak zapadł
bardziej w pamięć niż zwycięzca
programu, którego nazwiska chyba niewielu z nas pamięta…
W pamięć wryła się także Ilona Potania Chylińska, chłopczyca,
z ciekawym, cudownie zdartym
głosem. Rapowała o kopalniach,
na których się zarabia trochę hajsu,
by utrzymać familijo i o tym, że
Górnik Zabrze i GeKSa znaczą
więcej niż życie. Potania chciała
pokazać całej Polsce, że Ślązacy nie
wstydzą się tego skąd pochodzą
i mówią gwarą. Jej znajomi z Warszawy opowiadali, jak u nich odbierany jest nasz region. – Brzydki,
ubrudzony węglem, a z bloku od
razu wychodzi się do kopalni. Za

Marek „Makaron” Motyka.

kopalnią jest huta, za nią hałda.
Kiedy telewizyjna ekipa przyjechała nagrywać odcinek o mnie, była
w szoku. Gdzie się nie spojrzeli,
widzieli lasy. Nawet z okna mojego
pokoju – opowiada dziewczyna.
Zapamiętamy ją również z jej motta życiowego, które brzmi „Dupą
świata nie zdobędziesz”.
Oberschlesien i Potania wykonują swoje teksty, bluesman
Marek „Makaron” Motyka sięga
do tradycji. Pisze na swojej stronie

internetowej: „Witaj w świecie
XIX-wiecznych hut i kopalń,
gdzie uciemiężony pracą robotnik
zmaga się z trudami dnia codziennego. Stare śląskie pieśni, aranżacje rodem z Delty, wzbogacone
autorskimi pomysłami to właśnie
„Marek Makaron Trio”. W repertuarze zespołu znajdują się między
innymi stare zapomniane śląskie
pieśni z okresu XV–XIX wieku.
Napisane zostały w zanikającej
gwarze śląskiej, także tej z okolic
Śląska Opolskiego. Niejednokrotnie nie są znane ich melodie, gdyż
były przekazywane z pokolenia na
pokolenie w formie pisanej, jak
m.in. pochodząca z XV wieku
katowicka pieśń żałobna „Skarga
Umierającego”, prawdziwy zabytek polskiej literatury.
Pod koniec 2008 roku ukazała się debiutancka płyta zespołu
„Makaron po śląsku”. W tym
samym roku zespół wystąpił też
na dużej scenie festiwalu Rawa
Blues. – Skąd takie teksty? To pomysł przyjaciela Sebastiana Woźniaka z pracowni historii Bytomia
bytomskiej biblioteki. Podsunął mi
myśl, żeby wykorzystać dziedzictwo kulturowe Śląska. Korzystam
z potężnego zbioru 2,5 tys. pieśni,
zebranych przez Adolfa Dygacza
oraz Łukasza i Stanisława Wallisów. Już 150 lat temu mieliśmy
ludzi zakochanych w kulturze
śląskiej! Te pieśni są zakurzone,
trzeba je odkopać i pokazywać
obyczajowość, kulturę, po prostu
nasze korzenie – mówi Marek
„Makaron” Motyka.

Po śląski młodzi sięgają też
okazjonalnie. Jednym z największych hitów rybnickiego zespołu
Underground jest piosenka „Niy
poradza”, nagrana w 2008 roku.
– Piosenka powstała w pięć minut! Ma prosty refren i zaśpiewa go
z nami nawet ten, kto nie zna gwary. Dlatego jest ciepło przyjmowana
w całej Polsce. Często gramy ją dwa
razy w czasie jednego koncertu.
Najpierw w podstawowej części,
a później podczas bisów, fani chcą
właśnie jej. I tak jest nie tylko na
Śląsku, graliśmy ją dwa razy na
imprezie pod Poznaniem – mówi
Aleksander Biela, muzyk i menedżer zespołu. Underground myślał
o całej płycie po śląsku. – Ostatecznie zrezygnowaliśmy z tego
pomysłu. Bo to, że jeden utwór się
udał, wcale nie znaczy, że dobra
byłaby cała płyta zaśpiewana
po śląsku. Zwłaszcza że niektóre
gwarowe wyrażenia po prostu nie
pasują do rocka. Mogłyby brzmieć
sztucznie, śmiesznie. Musielibyśmy
się mocno napinać, a to byłoby już
naciągane – uważają muzycy.
Śląski zespół reggae Tabu
śpiewa na koncertach weselno-festynowy szlagier „Ana, Ana”.
Młoda publiczność bawi się przy
tym doskonale. – Ta piosenka na
pewno nie trafi na płytę. Będziemy
ją grali tylko na koncertach. Już
kilka razy przymierzałem się do
napisania śląskiego tekstu, ale na
razie nie wyszło. A nie chcę z piosenki robić źle pojętego heimatu
– mówił Rafał Karwot, wokalista
i tekściarz gorzyckiej kapeli.
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Kolej linowa w kompleksie

Zagroń Istebna
STACJA narciarska Kompleksu Zagroń Istebna zaprasza
do korzystania z krzesełkowej czteroosobowej kolei linowej
o długości ponad 800 metrów i wydajności 2400 osób
na godzinę.

WYJAZD na górną stację trwa niespełna 7 minut. W trosce o bezpieczeństwo, wygodę i dla zapewnienia usług
najwyższej jakości zastosowaliśmy na naszym stoku taśmę
przesuwną, która umożliwia bardzo łatwe oraz komfortowe wsiadanie na krzesełka.

W TROSCE o naszych Gości w tym roku wygospodarowana została dodatkowa trasa zjazdowa.
Stacja narciarska Zagroń to wspaniały, sztucznie dośnieżany
i oświetlony stok narciarski, określany jako średnio trudny.

CECHĄ charakterystyczną jest jednolite jego pochylenie na całej długości trasy, co w efekcie pozwala na
wyśmienitą jazdę zarówno dla początkujących jak i wytrawnych narciarzy.

TRASY zjazdowe (niebieska i czerwona) o łącznej długości do prawie 2000 metrów. Las z prawej i lewej strony
uprzyjemnia jazdę nawet przy silnych, porwistych wiatrach.

z 230 metrowym wyciągiem talerzykowym.

TRASY są codziennie przygotowane przez ratraki, a w razie takiej potrzeby sztucznie naśnieżane.

KORZYSTNE położenie, bogata baza rekreacyjna,wypo-

życzalnia sprzętu,szkoła narciarska,to wszystko sprawia,
iż Zagroń jest szczególnie przyjaznym miejscem dla rodzin
z dziećmi.

NARTY są doskonałym sposobem aktywnego wypoczynku, gwarantującym wspaniałą zabawę i rozwijającym
kondycję fizyczną.

Serdecznie zapraszamy!

Wyciąg
TALERZYKOWY

Wyciąg
TAŚMOWY

840 m

230 m

110 m

145 m

40 m

30 m

2400 osób/h
113

650 osób/h
43

300 osób/h

7 minut

3 minuty

2 minuty

 długość trasy narciarskiej
 różnica wysokości

Dla stawiających pierwsze kroki na nartach proponujemy
trasę zieloną na specjalnie przygotowanej oślej łączce wraz

Wyciąg
KRZESEŁKOWY

 zdolność przewozowa
 liczba krzeseł/talerzyków
 czas jazdy
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Bój o Pilsko trwa
Inauguracyjne spotkanie Ruchu Społecznego Obrońców Pilska rozpoczęło się od protestu
na przejściu dla pieszych. W Hali Sportowej w Korbielowie zgromadziło się blisko 500 osób.
To dowód na to, że mieszkańcy popierają inwestycję i nie zgadzają się z działaniami ekologów.

Najmłodsi mieszkańcy gminy Jeleśnia walczą o swoją przyszłość.

pikiety mieli transparenty między
innymi o treści „Pilsko nie tylko
dla zwierząt”, „Ekologu! Człowiek
to też istota” czy „To my jesteśmy
gospodarzami”. Mieszkańcy

Mieszkańcy blokowali przejazd samochodom tylko przez kilka minut.

blokowali przejazd samochodom,
ale tylko przez kilka minut. W tym
czasie kierowcy otrzymywali ulotki
i w większości także popierali działania protestujących.

Później mieszkańcy i narciarze
przenieśli się do hali, gdzie Ruch
przedstawił korzyści jakie płyną
z inwestycji na Pilsku dla gminy
i całej Żywiecczyzny. Uczestnicy

Kierowcy życzliwie podeszli do protestujących.

spotkania z entuzjazmem przyjęli
deklarację członków stowarzyszenia,
że ci zrobią wszystko, żeby dokończono modernizację z poszanowaniem
praw natury.
Na spotkaniu z członkami Ruchu
Społecznego Obrońców Pilska pojawiły się także władze samorządowe,
politycy i organizacje ekologiczne,
które popierają inwestycje na Pilsku.
Swoje wsparcie dla modernizacji
ośrodka narciarskiego zadeklarowali
między innymi Małgorzata Pępek,
posłanka Platformy Obywatelskiej,
Antoni Szlagor, burmistrz Żywca,
Marian Czarnota, wójt Jeleśni, czy Jan
Jafernik, wiceprzewodniczący Rady
Powiatu w Żywcu. Mimo zaproszenia, na spotkaniu w Korbielowie
nie pojawił się nikt z przedstawicieli
Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.

▼

Jeszcze przed spotkaniem Ruch
zaakcentował swoją obecność blokując przez pół godziny przejście
dla pieszych w pobliżu Hali Sportowej w Korbielowie. Uczestnicy
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W obronie inwe
Antoni Szlagor, burmistrz
Żywca: – Popieram działania Ruchu i mieszkańców. Ja uważam,
że ekologia z działaniami gospodarczymi samorządów musi iść
w parze. Nie może być tak, że to
człowiek ma służyć istotom. Człowiek ma szanować istoty i przyrodę, ale to one mają służyć ludziom,
bo tak świat został skonstruowany.
Dzisiaj niektóre grupy ekologiczne
próbują ten świat postawić na głowie. Proszę zobaczyć jak jest we
Włoszech, czy Austrii. Są wyciągi
i hotele w górach, które generują
zyski i te pieniądze są przeznaczane na ekologię. Akurat ja wydaję
decyzję środowiskową w sprawie
Pilska, bo jestem organem zastępczym, który został wyznaczony
do podjęcia tej decyzji. Na pewno
wydam decyzję pozytywną, tylko
mam jeszcze otrzymać opinie z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Sanepidu. Do tej pory nie
mogłem wydać pozytywnej opinii,
bo brakowało materiałów, których
nie dostarczyła mi Gliwicka Agencja Turystyczna, ale teraz jest nowy
inwestor, który te materiały uzupełnił. Ja się bardzo cieszę, że ludzie
się tutaj zintegrowali i powiedzieli
„stop” pseudoekologom. To nie
mieszkańcy powinni zwoływać
takie spotkanie z władzami, tylko
ekolodzy. Tak, żeby wypracować
plan, który zakłada modernizację
Pilska z poszanowaniem przyrody.
Małgorzata Pępek, posłanka
Platformy Obywatelskiej: – Protest
ekologów w sprawie modernizacji
Pilska jest oczywiście bezzasadny.
W ten sposób blokowany jest tylko
rozwój gminy oraz całego regionu.
Życzę wszystkim, żeby ta inwestycja
została zrealizowana.
Przemysław Ciesielski, proboszcz parafii w Korbielowie:
– Pilsko to góra wyjątkowa, która
ma wspaniałe warunki do jazdy
na nartach. Sam jestem narciarzem i też doskonale rozumiem,
że Pilsko potrzebuje zmian, żeby
dorównać nowoczesnym ośrodkom. Wspieram inwestycję, żeby
wszystko zostało zrealizowane
z poszanowaniem ekologicznych
zasad. Korbielów może na tym
bardzo dużo zyskać.
– Pan Ślusarczyk nie rozmawia z nami, a zaczyna blokować

Patronat medialny

inwestycje, które są niezbędne dla
rozwoju gminy. Nie ma go u nas,
kiedy cały czas dbamy o ekologię.
Dlatego zaprosiliśmy go dzisiaj
tutaj do wspólnego rozwiązania
tej sprawy, ale nie przyjął naszego
zaproszenia. Musimy interweniować w taki sposób, bo gdzie ten pan
się pojawia, to inwestycje upadają.
Nie chcemy, żeby taki scenariusz
powtórzył się u nas – mówi Tadeusz Sołek, przewodniczący Ruchu
Społecznego Obrońców Pilska.
– Ja jestem warszawianką,
ale tak pokochałam to miejsce,
że postanowiłam się tutaj przeprowadzić. Tak naprawdę to nie są
działanie ekologiczne. To wszystko
przecież musi być dla ludzi i to jest
dobro publiczne. Miejsce, gdzie ludzie spędzają wolny czas. Dlatego
takie działanie to jest zabijanie
tego ośrodka. Żal mi patrzeć jak
to wszystko umiera i nie chcę do
tego dopuścić – stwierdza Karolina Malek.
– Inwestycja będzie wykonana
zgodnie z prawem, w tym z wszelkimi prawami natury. Chcemy, żeby
to był ośrodek na miarę Europy
Zachodniej i najlepszy w Polsce
– podkreślił Leszek Łazarczyk,
właściciel Ośrodka Narciarskiego
Pilsko w Korbielowie.
– Uznaliśmy, że to będzie
jedno z lepszych rozwiązań.
Chcemy pokazać, że nie tylko
osoby, które są w to bezpośrednio zaangażowane coś robią. To
całe społeczeństwo chce, żeby
inwestycja została zrealizowana,
oczywiście w zgodzie z naturą.
Od tego nie odchodzimy, ale nie
może być tak, że ktoś będzie to
wszystko blokował. Zablokować
można coś bardzo łatwo, tylko
później wymaga to dużo czasu,
żeby tę sprawę odkręcić. My już
czasu nie mamy, bo wszyscy nam
uciekli i mówią to turyści, którzy
do nas przyjeżdżają. Nie możemy
dopuścić, by kolejny raz ominęła
nas taka szansa związana z Pilskiem – uważa Renata Sołek.
– Urodziłam się w Korbielowie i od dziecka jeżdżę tutaj na
nartach. Większość z nas żyje
z turystów, którzy nas odwiedzają.
Blokowanie inwestycji, to ogromna
strata dla nas wszystkich – mówi
Karolina Mrózek.

Transparenty odzwierciedlały nastroje protestujących.

Inwestycję na Pilsku popierają władze samorządowe, politycy i organizacje ekologiczne.

Blisko 500 osób przyszło na spotkanie Ruchu Społecznego Obrońców Pilska.
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estycji na Pilsku
Ruch Społeczny Obrońców Pilska tak jak zapowiadał,
tak zrobił. Mieszkańcy Korbielowa nie dopuścili do
obecności Radosława Ślusarczyka ze Stowarzyszenia
na rzecz Wszystkich Istot podczas oględzin
terenowych.

O ważnych
sprawach
Żywiecczyzny
10 grudnia w Korbielowie odbył
się Konwent Burmistrza i Wójtów
Powiatu Żywieckiego. Ze względu
na inwestycję na Pilsku w spotkaniu
wziął także udział prezes Polskiego
Związku Narciarskiego,
Apoloniusz Tajner.

Radosław Ślusarczyk nie odpowiedział na żadne z pytań mieszkańców Korbielowa.

10 grudnia na Pilsku miały
odbyć się oględziny terenowe,
przeprowadzone przez pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach.
W wizji mieli też wziąć udział
między innymi przedstawiciele
Lasów Państwowych, Urzędu
Gminy w Jeleśni, osoby związane z inwestorem oraz członkowie stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.
To właśnie obecności podczas

oględzin tych ostatnich, nie życzyli sobie przedstawiciele Ruchu
Społecznego Obrońców Pilska.
Blisko 70 osób z transparentami
zablokowało drogę na szczyt
domagając się rozmowy z ekologami. Mieszkańcy Korbielowa
chcieli się dowiedzieć, dlaczego
blokują inwestycję i tym samym
odbierają im pracę. Wezwana na
miejsce policja nie mogła interweniować, ponieważ organizatorzy mieli zgodę na swój protest.

Protestujący nie uzyskali odpowiedzi na żadne ze stawianych
pytań. Przedstawiciele Pracowni
na rzecz Wszystkich Istot cały
czas milczeli. W związku z brakiem dialogu mieszkańcy nie dopuścili do oględzin terenowych.
Nieprzeprowadzenie czynności
dowodowych powoduje, że wizja
może zostać przesunięta na inny
termin. Postępowanie administracyjne w tej sprawie prowadzi
RDOŚ w Katowicach.

Gościem Konwentu był Apoloniusz Tajner, prezes PZN.

Piotr Spyra, wicewojewoda śląski i Marian Czarnota, wójt gminy Jeleśnia.

Koniec roku to tradycyjnie
czas podsumowań. Nie inaczej
było w Powiecie Żywieckim podczas konwentu wójtów. Na spotkaniu omówiono między innymi
bezpieczeństwo w powiecie, cele
i inwestycje w najbliższych latach
oraz zabezpieczenie dróg w czasie
zimy. Dodatkowo podczas konwentu, wicewojewoda śląski Piotr
Spyra wręczył przedstawicielom
lokalnych władz samorządowych

medale za zasługi dla obronności kraju.
W konwencie uczestniczyli
również prezes Polskiego Związku
Narciarskiego, Apoloniusz Tajner
oraz Andrzej Bachleda. Dyskutowano z nimi na temat atutów
Pilska. Podkreślano, że modernizowany ośrodek powinien być
ważnym elementem w rozwoju
sportu i narciarstwa nie tylko w regionie, ale także w całym kraju.
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MIĘDZYZAKŁADOWA GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PERSPEKTYWA”
w Rudzie Śląskiej 7 ul. Ks. Tunkla 147
ogłasza przetarg ofertowy na najem lokali użytkowych.

l.p

1. Adres

2. Pow. użytk.

3. Wyposażenie lokalu

4. Dotychczas. działalność

5. Stawka wywoławcza
czynszu za m2 netto

6. Wadium

1

Ruda Śląska 10, ul. Bocianów 6b

30,04 m2

wod.-kan., CO, brak wc (z możliwością wyk.)

sklep chemiczny

5,00 zł

500,00 zł

2

Ruda Śląska 10, ul. Bocianów 8

46,21 m

wod.-kan., CO, zw, w budynku jest cwu

sklep spożywczy

7,00 zł

500,00 zł

3

Ruda Śląska 5, ul. 11 Listopada 33

35,86 m2

wod.-kan.,

krawiectwo

5,20 zł

500,00 zł

4

Ruda Śląska 9, ul. Pokoju 17

30,17 m

wod.-kan., wc

sklep spożywczy

500,00 zł

5

Ruda Śląska 1, ul. Wolności 17a

276,50 m2

wod.-kan.

przedsiębiorstwo usługowe

1 000,00 zł

6

Ruda Śląska 3, ul. Joanny 8

31,43 m2

wod.-kan.

sklep przemysłowy

8,00 zł
pom. biur. 39,29 m – 5,06 zł
pom. gosp.i garaże 237,21 m – 2,76zł
168 m teren – 1,10 zł*
8,50 zł

7

Ruda Śląska 1, ul. Wolności 2

23,07 m2

wod.-kan., wc wspólne

gabinet lekarski

7,00 zł

500,00 zł

8

Ruda Śląska 3, ul. Owocowa 6

78,52 m

wod.-kan., wc

sklep przemysłowy

5,50 zł

1 000,00 zł

2

2

2

* Kryterium rostrzygającym przetarg jest wysokość stawki za m² poszczególnych pomieszczeń i terenu
Stawka czynszu nie obejmuje kosztów związanych z używaniem wody, wywozu nieczystości, energii elektrycznej
i centralnego ogrzewania.
Przetargi odbędą się w siedzibie Spółdzielni w Rudzie Śląskiej 7 ul. Ks. L. Tunkla 147, pokój 114 (sala konferencyjna) w dniu
09.01.2013r. godz.09.30
Oferty powinny być składane w zamkniętych kopertach z dopiskiem przetarg oraz adresem lokalu w pokoju nr 213.
Oferta na lokal użytkowy powinna obejmować:
a) imię, nazwisko i nazwę firmy oferenta, a także adres siedziby,
b) datę sporządzenia oferty,
c) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i postanowieniami Regulaminu oraz że przyjmuje
je bez zastrzeżeń,
d) określenie oferowanej stawki czynszu,
e) określenie działalności gospodarczej, której prowadzenie jest zamierzone w lokalu będącym przedmiotem przetargu.

500,00 zł

Do oferty należy dołączyć:
a) w
 ypis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
b) zaświadczenie o niezaleganiu z należnościami podatkowymi wydane przez właściwy Urząd Skarbowy, .
c) zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne wydane przez właściwy oddział Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych,
d) oświadczenie o posiadaniu możliwości ekonomicznych pozwalających na wywiązywanie się z zobowiązań z tytułu
najmu.
Zaświadczenia lub odpisy, o których mowa w pkt a) – c) uznaje się za aktualne gdy od ich wydania do daty otwarcia oferty
nie upłynęły 3 miesiące.
Wadium należy wpłacić w Kasie Spółdzielni najpóźniej do 08.01.2013 r.do godz. 14.00
Termin składania ofert do 08.01.2013r.
Wygrywający przetarg wpłaca kaucję w postaci trzykrotnego miesięcznego czynszu.
Regulamin wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni.
Bliższych informacji uzyskać można w Biurze Zarządu Spółdzielni pokój 210 tel.: 242-73-47 w. 22.
Możliwość obejrzenia lokali po uprzednim osobistym ustaleniu terminu w Biurze Zarządu Spółdzielni w Rudzie Śląskiej 7
przy ul. Ks. Tunkla 147 pokój 210.

MIĘDZYZAKŁADOWA GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PERSPEKTYWA”
w Rudzie Śląskiej 7 ul. Ks. Tunkla 147
ogłasza przetarg na ustanowienie i zbycie prawa odrębnej własności nieruchomości lokalowej
w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji)

1. Adres

l.p

2. Wyposażenie lokalu

3. Cena wywoławcza
na podstawie operatu
szacunkowego

4. Postąpienie

5. Wadium

1

Chrobrego 8a/6 -I piętro, Ruda Śląska 5

59,72 m2, M-4, wod.-kan., CO, łazienka z wc, gaz

104.342,00 zł

5.200,00zł

10.430,00zł

2

Ks. Tunkla 126/4-II piętro, Ruda Śląska 7

52,13 m , M-3, wod.-kan., łazienka, wc w korytarzu

47.647,00 zł

2.300,00 zł

4.760,00zł

3

Górnośląska 5a/14 -IVpiętro, Ruda Śląska 5

36,25 m2 , M-2, wod.-kan., gaz, CO, łazienka z wc

64.728,00 zł

3.200,00 zł

6.500,00zł

4

Parkowa 1/5 – II piętro, Ruda Śląska 9

43,87 m , M-2, wod.-kan., gaz, łazienka z wc

39.336,00 zł

2.000,00 zł

3.900,00zł

5

1 Maja 345/24 –VIII piętro, Ruda Śląska 10

60,45 m2 , M-4, wod.-kan. gaz, CO, łazienka z wc

121.505,00 zł

6.000,00 zł

12.100,00zł

6

O.Westerplatte 25/8 –II piętro, Ruda Śląska 10

37,84 m2 , M-3, wod.-kan. gaz, CO, łazienka z wc

60.166,00 zł

3.000,00 zł

6.000,00zł

7

Czarnoleśna 45/14 –IV piętro, Ruda Śląska 9

42,65 m2 , M-3, wod-kan. gaz, CO, łazienka z wc

73.358,00 zł

3.600,00 zł

7.300,00zł

8

Jaśminów 5/5 – II piętro, Ruda Śląska 1

60,39 m , M-3, wod.-kan., CWU/CO, łazienka z wc

97.349,00 zł

4.900,00 zł

9.730,00zł

9

Skłodowskiej 3/3 – I piętro, Ruda Śląska 1

48,57 m2 , M-3, wod.-kan., łazienka z wc

57.701,00 zł

2.900,00 zł

5.700,00zł

2

2

2

10 Staszica 3/6 – II piętro, Ruda Śląska 1

25,77 m , M-2, wod.-kan., łazienka z wc

32.084,00 zł

1.600,00 zł

3.200,00zł

41,24 m2 , M-3, wod.-kan., CO, łazienka z wc

80.910,00 zł

4.000,00 zł

8.100,00zł

12 Szafranka 3/4 –parter i piętro, Ruda Śląska 8

55,60 m , M-4, wod.-kan., łazienka z wc

61.549,00 zł

3.000,00 zł

6.100,00zł

13 Wandy 6/2 – parter, Ruda Śląska 1

29,94 m , M-2, wod.-kan., łazienka z wc

32.635,00 zł

1.630,00 zł

3.300,00zł

14 Sobieskiego 48/4 –parter i piętro, Ruda Śląska 1

78,50 m2 , M-6, wod.-kan., łazienka z wc

92.159,00 zł

4.600,00 zł

9.200,00zł

15 Wandy 8/1 – parter i piętro, Ruda Śląska 1

2

11 Wolności 32a/4 – parter, Ruda Śląska 1

2
2

58,28 m , M-3, wod.-kan., łazienka z wc

63.525,00 zł

3.180,00 zł

6.300,00zł

16 Owocowa 4/23 –poddasze, Ruda Śląska

31,06m2 , M-3, wod.-kan., wc

27.488,00 zł

1.400,00 zł

2.700,00zł

17 Owocowa 6/8 – poddasze, Ruda Śląska 3

2

27,22 m , M-2, wod.-kan., wc

33.807,00 zł

1.700,00 zł

3.400,00zł

18 Sasanek 6/7 – I piętro, Ruda Śląska 1

36,49 m2 , M-3, wod.-kan., łazienka z wc, gaz, CO

73.235,00 zł

3.700,00 zł

7.300,00zł

19 Szyb Powietrzny 6/2 –parter, Ruda Śląska 1

2

36,33 m M-2, wod-kan., łazienka z wc, gaz, CO

71.970,00 zł

3.600,00 zł

7.200,00zł

20 Polaka 9/7 – II piętro, Świętochłowice

47,47 m2 , M-2, wod.-kan., gaz, łazienka z wc

42.723,00 zł

2.100,00 zł

4.300,00zł

21 Polaka 48/3 –I piętro, Świętochłowice

37,32 m , M-2, wod.-kan., łazienka z wc

50.009,00 zł

2.500,00 zł

5.000,00zł

22 Polaka 11/5 – I piętro, Świętochłowice

23,87 m2 M-2, wod.-kan., wc na korytarzu

21.292,00 zł

1.000,00 zł

2.100,00zł

27,83 m , M-2, wod.-kan., gaz, łazienka z wc

32.617,00 zł

1.600,00 zł

3.200,00zł

46,31 m , M-3, wod.-kan., gaz , co, łazienka z wc

73.031,00 zł

3.700,00 zł

7.300,00zł

138,48 m , M-4, wod.-kan., łazienka z wc, parter – przedpokój, pokój,
kuchnia,łazienka z wc; piętro- przedpokój, 2 pokoje, 2 komórki. Powierzchnia
użytkowa lokalu wraz z pow.użytkową pomieszczeń przynależnych 183,44 m²

205.000,00 zł

10.300,00 zł

20.500,00zł

274.898,00 zł

13.700,00 zł

27.500,00zł

2,

2

23 Poniatowskiego 31/8– parter, Chorzowie

2

24 Gajowa 6/6–IV piętro, Chorzowie
Wandy 8/3, Ruda Śląska parter, piętro (połowa domku) -po remoncie do
25 wykończenia użytkowego, w niewielkiej odległości znajduje się szkoła,
ośrodek zdrowia, obiekty handlowe i usługowe,

2

2

Ogrodowa 3a/2, Ruda Śląska parter, piętro i poddasze, garaż, (połowa
150,96 m2 , M-5, wod.-kan., łazienka z wc, CO etażowe; parter – przedpokój, pokój;
domu) w dobrym stanie technicznym, nie wymaga dużych nakładów
piętro wc, kuchnia, pokój; poddasze – korytarz,pralnia, spiżarka,łazienka , 2 pokoje.
26
finansowych, w niewielkiej odległości znajduje się szkoła, ośrodek zdrowia, Powierzchnia użytkowa lokalu wraz z pow.użytkową pomieszczeń przynależnych
obiekty handlowe i usługowe,
192,76 m²
Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w Rudzie Śląskiej 7 ul. Ks. L. Tunkla 147 pokój 114 (sala konferencyjna)
w dniu 09.01.2013r. Godz.10.00 Oferty powinny być składane w Kancelarii Spółdzielni (pokój 213) w zaklejonych kopertach
opisanych w następujący sposób: - „Przetarg na nieruchomość lokalową”, adres nieruchomości, której oferta dotyczy,imię,
nazwisko oferenta. Oferta powinna zawierać dane określone w „Regulaminie zasad ustanawiania i zbycia odrębnej własności
nieruchomości lokalowej w drodze przetargu”. Regulamin wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni lub
dostępny na naszej stronie www.perspektywa.com.pl. Bliższych informacji uzyskać można w Biurze Zarządu Spółdzielni pokój 210.

Osoba wygrywająca przetarg powinna do 30 dni od daty jego przeprowadzenia wpłacić przelewem na konto Spółdzielni Bank
PEKAO SA Nr 88124013691111000024231910 zaoferowaną cenę nabycia nieruchomości, oraz koszt sporządzenia operatu szacunkowego w wysokości 184,50zł, a także pokryć koszty sporządzenia aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej. Wadium w ustalonej
wysokości należy wpłacić w Kasie Spółdzielni najpóźniej do 08.01.2013r. do godz. 14.00 lub na rachunek Spółdzielni Bank Śląski nr 71
1050 1214 1000 0010 0115 8334, przy czym za datę wpływu na rachunek Spółdzielni uważa się dzień uznania rachunku bankowego.
Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty wadium. Termin składania ofert do 08.01.2013r. tel.: 243-96-37 w.
22. Możliwość oglądania lokali w dniu 03.01.2013r i 07.01.2013r od godz 12.30 do 15.00

Anna Sobańska-Waćko
Rzecznik Prasowy
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
w Chorzowie
Od 40 dni jestem na zasiłku chorobowym z tytułu wypadku przy
pracy. Prawdopodobnie niebawem
będę mógł wrócić do pracy. Czy coś
jeszcze będzie mi przysługiwało za
ten wypadek?
W momencie, kiedy lekarz uzna,
że leczenie zostało zakończone, powinien pan uzyskać zaświadczenie
potwierdzające ten fakt na druku ZUS
N-9. Wówczas może pan wystąpić do
ZUS w wnioskiem o jednorazowe odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu spowodowany wypadkiem. Jeżeli
jest pan zatrudniony, taki wniosek
może pan zgłosić za pośrednictwem
zakładu pracy. Do wniosku o jednorazowe odszkodowanie pracodawca
powinien dołączyć protokół wypadku
i to zaświadczenie o stanie zdrowia.
Proszę jednak pamiętać, że sam fakt
czasowej niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy

nie daje automatycznie prawa do jednorazowego odszkodowania. Podstawą jego wypłaty jest stwierdzenie przez
lekarza orzecznika ZUS stałego lub
długotrwałego uszczerbku na zdrowiu
spowodowanego tym wypadkiem.
 W tym miesiącu skończę 65 lat,
posiadam 17 lat stażu, od 24 lat
pobieram rentę z tytułu wypadku
przy pracy. Przeczytałem, że renciści, którzy kończą wiek emerytalny,
otrzymują z urzędu emerytury.
Czy mnie również to dotyczy?
Emerytura z urzędu przysługuje
osobom, które pobierały renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej ogólnym stanem zdrowia
i ukończą powszechny wiek emerytalny, czyli 65 lat dla mężczyzn
i 60 lat dla kobiet, bez względu na
staż pracy. W takim przypadku nie
trzeba składać wniosku. ZUS obliczy
świadczenie na podstawie dostępnej
dokumentacji i wypłaci je według
najkorzystniejszego wariantu. Emerytura ta przysługuje niezależnie od
rozwiązania stosunku pracy.
Inaczej jest w przypadku rent
z tytułu wypadków przy pracy
i chorób zawodowych. Osoba,

sucha. Jeśli mamy plamę, której
pochodzenia nie znamy, możemy
spróbować wyczyścić ją gorącym mlekiem a potem przetrzeć
szmatką zwilżoną oliwą lub olejem spożywczym.

Zachować urodę
Gdy meble stracą blask nie
trzeba ich od razu wymieniać na
nowe. Czasem wystarczy je po
prostu odświeżyć, najlepiej – jak
w przypadku plam – zapasami
z domowej spiżarni.
Meble politurowane możemy
odświeżyć watą, nawilżoną lekko podgrzanym octem. Potem
która kończy wiek emerytalny,
a pobiera taką rentę, musi złożyć
wniosek o przyznanie emerytury.
Emerytura przysługuje wówczas
mężczyźnie, który ukończył 65
lat i ma 25 lat składkowych i nieskładkowych. Osoby te mają prawo do świadczenia zbiegowego,
czyli całej emerytury i połowy
renty lub całej renty i połowy
emerytury.
Jednakże z przedstawionych informacji wynika, że Czytelnik nie nabędzie prawa do emerytury, ponieważ
nie spełnia wymaganego warunku
stażowego – posiada tylko 17 lat stażu,
podczas gdy przepisy wymagają 25 lat.
Zatem Czytelnik będzie w dalszym
ciągu pobierał rentę wypadkową.
 Jestem emerytem górniczym.
Decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
stwierdzono u mnie chorobę zawodową z tytułu trwałego ubytku
słuchu. Czy oprócz jednorazowego
odszkodowania mam prawo ubiegać się o dodatek do emerytury?
Przepisy prawne nie przewidują
w razie choroby zawodowej dodatku
do emerytury.

Jednakże osoba, która ma
stwierdzoną chorobę zawodową
może ubiegać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej
chorobą zawodową. Fakt posiadania
uprawnień do emerytury nie ma
w takiej sytuacji znaczenia. Czytelnik może zatem złożyć stosowny
wniosek o przyznanie renty wraz
z zaświadczeniem o stanie zdrowia
wystawionym przez lekarza prowadzącego. Podstawą do przyznania takiej renty będzie orzeczenie
lekarza orzecznika, stwierdzające
niezdolność do pracy w związku
z chorobą zawodową.
Osoby, które pobierają emeryturę i mają ustalone prawo do renty
z tytułu choroby zawodowej (lub
wypadku przy pracy) mogą pobierać:
– emeryturę powiększoną o połowę renty lub
– rentę powiększoną o połowę emerytury,
Jeśli nie osiągają przychodu.
Osoba osiągająca przychód – bez
względu na jego wysokość – może
pobierać tylko jedno, wskazane
przez siebie świadczenie, czyli rentę z tytułu niezdolności do pracy
albo emeryturę.
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32 494 33 57

Choć półki sklepowe pełne są
preparatów przeznaczonych do
czyszczenia mebli, to co najlepsze
posiadamy w naszych spiżarkach. Wystarczy tylko wiedzieć,
co w jakim przypadku najlepiej
zastosować.
Największy problem jest zawsze z meblami na wysoki połysk,
ponieważ ich wierzchnia warstwa
jest bardzo wrażliwa na większość

Z odcedzonego soku z połówki cytryny,
łyżki oliwy i łyżeczki wody można
sporządzić doskonały środek
do konserwacji mebli drewnianych.

wycieramy mebel, wcieramy w niego
wosk pszczeli (lub dobrą, bezbarwną
pastę do obuwia) i polerujemy, najlepiej wełnianą szmatką.
Na elementy dębowe musimy
przygotować mieszankę litra piwa
z łyżeczką cukru pudru i kolejną łyżeczką – tym razem wosku
pszczelego. Wszystkie trzy składniki lekko podgrzewamy i ciepłą
mieszankę nakładamy na meble.
Gdy wyschnie – polerujemy flanelową szmatką. Z kolei płaszczyzny
lakierowane odświeżamy szmatką
zamoczoną w wodzie z mydłem
i odrobiną amoniaku (po łyżeczce
płatków mydlanych i amoniaku
na litr wody). I na koniec białe,
lakierowane meble. One także
mogą być równie piękne jak wówczas, kiedy je kupowaliśmy. Aby
przywrócić im dawną urodę wykorzystujemy papkę z pokruszonej
kredy i wody z odrobiną barwnika
do bielizny. Jeśli nieco zmatowiał
nacieramy go pszczelim woskiem
i polerujemy.
W taki dość prosty i niezbyt
kosztowny sposób, możemy sprawić, że nasze meble znów zabłysną
dawnym pięknem a mieszkanie
stanie się odpowiednią scenografią
do świętowania.

tel.

Plama na widoku

środków chemicznych. Kiedy więc
już się na takim znajdzie plama, najlepiej wyczyścić ją szmatką zamoczoną w wodzie, w której gotowały
się otręby pszenne. Potem mebel
wycieramy i polerujemy. Z kolei
szmatka zamoczona w letnich fusach kawy jest idealna na pozostałości po sokach owocowych i innych
napojach (także alkoholowych).
Więcej zachodu jest atramentem
– zmorą wszystkich, którzy mają
dzieci w wieku szkolnym. Takiego kleksa trzeba wytrzeć gazą lub
czymś innym a potem umyć szmatką zamoczoną w mleku. Następnie
jeszcze raz przetrzeć, tym razem
watą lub gazą nasączoną sokiem ze
świeżo wyciśniętej cytryny. Można
też wywabić taką plamę kawałkiem
materiału zanurzonym w denaturacie. Potem jednak trzeba wyczyścić
mebel ścierką zwilżoną w wodzie
z mydłem i wytrzeć go do sucha.
Jest też sposób na to, aby usunąć brzydkie ślady po gorącym
naczyniu. Wystarczy zmieszać
łyżkę soli kuchennej z dwoma
łyżkami oliwy z oliwek lub oleju
spożywczego. Tak przygotowaną
papkę kładziemy na splamione
miejsce na 3-4 godziny. Potem
– wiadomo – w ycieramy do

tel. 32 494 33 57
reklama@kurierpolski24.pl

Można tam kupić nie tylko
meblościankę, kanapę czy stół, ale
nawet firany, lampy i najmniejsze
drobiazgi, z których korzystamy
co dnia. Jednak najpiękniejszy
nawet mebel straci swój blask,
kiedy szpecą go plamy czy warstwa
brudu. Jeśli więc i u nas takie są,
najwyższy czas aby zacząć się ich
pozbywać, bo za pasem święta,
a te każdy lubi spędzać w miłym
i czystym otoczeniu. Tym bardziej,
że okres ten wiąże się też z wizytami rodziny czy znajomych.

al. Roździeńskiego 188b
40-203 Katowice

Z wystrojem mieszkania dzisiaj problemów nie ma. Wszędzie mnożą się
sklepy z meblami, wielu producentów stara się też aby ich salony ﬁrmowe,
były rozmieszczone w całym kraju. A w większych miastach powstają
nawet markety specjalizujące się w wyposażaniu naszych gniazdek.

BIURO REKLAMY

Przywrócić dawne piękno

Ogłoszenia drobne do 10 słów GRATIS!

Warto wiedzieć 11
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Strzelał do najbliższych,
jego bliscy winią państwo

fot. W.Troszka

Antoni Strzelecki

Po dwóch latach od wydarzenia w katowickim Sądzie Okręgowym rozpoczęła się sprawa o odszkodowanie, którego rodzina
„strzelca z Boguszowic” domaga się od śląskiej policji.
R
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Było ciepłe sierpniowe popołudnie 2010 roku, sobota. Połowa
Rybnika była na zakupach, druga
część na ogródkach. 39-letni górnik
zaczyna strzelać w swoim domu
w dzielnicy Boguszowice. Bo chciał
rozpalić grilla, a rodzina miała inne
zdanie. Przyjeżdża policja, mężczyzna strzela również do nich. Policja
odpowiada ogniem. W trakcie wymiany ognia ranny zostaje m.in.
syn szaleńca. Mężczyzna w końcu
zostaje obezwładniony. Na szczęście
nikt nie ginie. Po wielu miesiącach
śledztwa sprawcę uznano za niepoczytalnego. Sprawę umorzono,
a mężczyzna został skierowany na
przymusowe leczenie. Wydawało
się, że sprawa ucicha, że rodzina
szaleńca zaczyna wracać do w miarę
normalnego życia, że sąsiedzi też
zaczynają zapominać.
Tymczasem okazało się, że
rodzina strzelca z Boguszowic
domaga się 300 tysięcy złotych odszkodowania od Skarbu Państwa za
to, że policja w trakcie interwencji
postrzeliła syna „snajpera” z Boguszowic. Podczas wymiany ognia
kula złamała 15-letniemu wówczas
chłopcu żuchwę. Syn, reprezentowany przez matkę (żonę strzelca)
domaga się 295 tysięcy odszkodowania. Sama matka chce dodatkowo 5 tysięcy zł za wydatki, które
ponosiła w związku z leczeniem
dziecka. Chodzi m.in. o dowożenie
chłopca do specjalistów.
Pozew trafił do Sądu Okręgowego w Katowicach. Datę pierwszej rozprawy wyznaczono na 10
grudnia. Policja jest oszczędna
w słowach. „Każda osoba, która
czuje się pokrzywdzona działaniami policjantów, ma prawo żądać
odszkodowania. Niemniej jednak
o tym, czy tego typu roszczenie jest
zasadne i czy zostanie przyznane,
decyduje sąd. W ocenie prokuratury i policji podczas interwencji
w Boguszowicach dochowano
procedur dotyczących czynności
wykonywanych przez policjantów”
– tyle oficjalne stanowisko komendy
wojewódzkiej policji. Rzeczniczka rybnickiej policji Aleksandra
Nowara dodaje, że w trakcie akcji
ranny został również policjant.
W sumie obrażenia odniosło
siedem osób. Zniszczona została
karetka pogotowia, uszkodzony był
też radiowóz.

Jak dowiedzieliśmy się w Sądzie
Okręgowym, taka sprawa nie jest
precedensem. Podstawą zadośćuczynienia jest krzywda niemajątkowa w postaci uszkodzenia ciała
lub wywołania rozstroju zdrowia.
Naprawienie szkody obejmuje
wszelkie wynikłe z tego powodu
koszty. Jeśli się okaże, że pieniądze
potrzebne są szybko, np. na operację, poszkodowany może z góry
wystąpić z żądaniem wypłacenia
konkretnej kwoty. Gdy policja się
nie godzi, trzeba będzie iść do sądu.
Kodeks cywilny przewiduje
jeszcze jeden rodzaj rekompensaty,
chodzi o roszczenia w razie naruszenia dóbr osobistych. Za takie zaś
kodeks uznaje zdrowie, wolność,
cześć, swobodę sumienia, wizerunek, nietykalność mieszkania itd.
W razie ich naruszenia sąd może
przyznać odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego
za doznaną krzywdę.
Jak to wygląda w praktyce?
Łódzki sąd rejonowy przyznał
dwóm mieszkankom miasta odszkodowania za „przypadkową”
napaść warszawskich antyterrorystów. Małgorzata M. ma otrzymać
4 tysiące złotych, zaś jej córka
Aleksandra 5 tysięcy zł tytułem rekompensaty za szkody psychiczne,
jakich doznały w wyniku zajścia.
Wszystko działo się 4 marca 2010 r.
Uzbrojeni antyterroryści o godzinie 6.00 rano wyważyli drzwi do
mieszkania obu kobiet, a następnie
wrzucili do środka granaty hukowe,
obezwładnili obie łodzianki i skuli je
kajdankami. Okazało się, że pomylili adresy, domniemana kryjówka
jednego z gangsterów znajdowała
się w mieszkaniu obok.
Podobna sytuacja miała miejsce
w Katowicach. Funkcjonariusze
z grupy antyterrorystycznej pomylili piętra i zamiast ująć groźnego
przestępcę, wpadli do mieszkania
przypadkowych ludzi. Potraktowali
ich bardzo brutalnie, bili, szarpali
i kopali. Sprawa jest w toku.
Takie sytuacje zdarzają się też
za granicą. Brutalnie pobita przez
policjanta w lutym 2007 r. Polka
dostanie od miasta Chicago 850
tys. dolarów odszkodowania. Każda
sprawa jest inna. Policjant w Chicago był po cywilnemu i pijany. Polka
nie chciała mu sprzedać alkoholu,
policjant zaczął ją kopać i bić pięściami. Jego koledzy próbowali potem
zatuszować sprawę…
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Oblężona świadomość
Pamiętna niedziela bez Teleranka – to dzień szczególny
dla każdego Polaka, niezależnie
od stosunku jaki miał do wprowadzenia stanu wojennego w
Polsce. Z myślą o tych, którzy
pamiętają i tych, którzy chcieliby
się choć na moment przenieść
w wir wydarzeń sprzed 30 lat,
13 grudnia, dokładnie w 31 lat
po ogłoszeniu stanu wojennego,
w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej, przy ul. 1 Maja 1, odbędzie
się koncert „Trzynasty grudnia
1981 Oblężona świadomość.
Raport muzyczny 1980-1984”.
Początek o godz.19.00

Dla wielu dzień ten był momentem granicznym, momentem
krytycznym, czasem osobistych wyborów lub jedynie słusznych decyzji…
Trzynasty grudnia 1981. Stan wojenny. Stan świadomości , mentalnej
wojny. Czas rozpaczy i nadziei. Buntu
i kolaboracji. Czas sztuki i artystycznego krzyku. Czym był dla nas?
Organizatorzy koncertu zapraszają
wszystkich dla których ten czas coś
znaczy. Będzie okazja do przypomnienia czego słuchało pokolenie stanu
wojennego! To będzie muzyczny raport z oblężenia – Siekiera, Dezerter,
Brygada Kryzys, Republika, Świnie,
Janerka, Kaczmarski, Gintrowski...

W Zabrzu rządzi
kultura górnicza
Z jednej strony wielka sfera techniki, w której zamyka
się kopalnia wraz z bogactwem narzędzi i urządzeń,
sposobami urabiania i wydobywania podziemnych
skarbów, z drugiej – człowiek z jego codzienną
egzystencją, zdolnościami, talentami, pasjami,
wierzeniami, rozrywkami oraz odbiorem otaczającego
świata i ludzi.
To wszystko składa się na
szeroko pojętą kulturę górniczą,
której w całości poświęcone będą
multimedialne wystawy stałe
w Zabrskim Muzeum Górnictwa
Węglowego. Otwarcie wystaw
17.12.2012 r. o godz. 11.00
Widz przeniesie się tu w świat
spraw codziennych niegdysiejszego górnika – do familoka gdzie
przyjrzy się zajęciom jego mieszkańców, a także zasmakuje swojskiej atmosfery i uświadomi sobie
wartości rządzące tym światem.
Przekaz zbudowany w oparciu
o autentyczne sprzęty i wystrój
śląskiego mieszkania wzmacnią
efekty multimedialne poprzez
dynamiczne sceny, odgłosy rozmów oraz dźwięki. Rozgrywająca
się tu narracja nie pominie tak
istotnych kwestii jak etos pracy

oraz wyjątkowość zawodu górniczego. Kultura górnicza śląskich
gwarków jest mocno osadzona
w tradycjach kultury ludowej regionu z gwarą, przywiązaniem do
wiary, silnymi więzami rodzinnymi, swoistą obrzędowością.
Zwiedzający wystawę zetknie się
z różnymi aspektami górniczej obrzędowości: mundurami i insygniami,
orkiestrą górniczą. Nie mogło tu zabraknąć nawiązania do rozpowszechnionego wśród pobożnych górników
śląskich kultu św. Barbary – górniczej
patronki. Górnicy narażeni w swojej
pracy na niebezpieczeństwo nagłej
śmierci zbierali się w kopalnianych cechowniach przed wizerunkiem swojej
patronki, aby modlić się o szczęśliwy
powrót z szychty.
Niebezpieczeństwa czające się
w mrokach kopalni oraz podczas

pieszych wędrówek na odległą
od domu grubę, oddziaływały
na wyobraźnię śląskich kopaczy.
Stąd popularność opowiadań
o duchach i zjawach, których
istotną warstwą był aspekt wychowawczy. Właśnie regionalna
mitologia jest dziedziną, która po
raz pierwszy w śląskim muzealnictwie została tak szeroko podjęta na
zmodernizowanych ekspozycjach
w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Spotkamy tu
postaci zjaw: utopca, meluzynę,
beboka i innych, nie wyłączając
popularnego ducha kopalnianych
podziemi – Skarbnika. Spotkanie
z postaciami ze śląskiej mitologii bez wątpienia nie pozwoli
widzowi przejść obojętnie przez
tę najnowszą prezentację świata
górniczej kultury.

Premiera w Śląskim
Muzeum Śląskie po raz dziewiąty
zaprasza do przejażdżki w otoczeniu
wyjątkowych eksponatów związanych
ze świętami Bożego Narodzenia. Już
od 11 grudnia 2012 roku mieszkańcy
Górnego Śląska mogą zobaczyć specjalnie przygotowaną wystawę w zabytkowym tramwaju. Ekspozycja prezentowana w dodatkowym mobilnym
oddziale Muzeum przybliża sztukę
i kulturę mającą korzenie w naszym
codziennym życiu oraz tradycyjnych
obrzędach i zwyczajach ludowych.
Na przygotowanej ekspozycji, która zawita do Bytomia, Katowic,
Chorzowa, Rudy Śląskiej, Zabrza,
Dąbrowy Górniczej, Sosnowca i Będzina, zobaczymy monumentalną
szopkę autorstwa zmarłego w tym
roku artysty ludowego, Kazimierza
Pietraszko z Buczkowic, gwiazdę
kolędniczą, z którą kolędował
w rodzinnej miejscowości oraz
choinki przystrojone tradycyjnymi

dekoracjami, wykonanymi ręcznie
przez Zofią Pawełek z Żywca i Izabelę Churas z Koziegłów. Będziemy
mieli okazję przyjrzeć się archiwalnym fotografiom i pocztówkom.
Ekspozycję zwiedzimy na wybranych przystankach lub odbędziemy
niecodzienną przejażdżkę w towarzystwie muzealnych eksponatów.
Wystawa w tramwaju będzie także
zaproszeniem do odwiedzenia muzeum, gdzie zobaczymy ekspozycję
„W godni czas. Twórcy ludowi o Bożym Narodzeniu”.
Poprzednie edycje „Świątecznej
jazdy…” od pierwszej chwili spotkały się z bardzo ciepłym przyjęciem
i sympatią mieszkańców naszego
regionu, którzy chętnie w rodzinnym towarzystwie podróżowali
muzealnym tramwajem. Podczas
pierwszej akcji wystawę zwiedziło
1,6 tys. osób, podczas ostatniej –
około 5 tysięcy.

KONKURS
KONKURS
KONKURS

Świąteczna jazda tramwajem

Ta sztuka będzie okazją do
tego, by zajrzeć na zaplecze cyrku.
Zobaczyć to, co zwykle przed nami
ukryte... „Siłę przyzwyczajenia”
Thomasa Bernharda będziemy
mogli obejrzeć po raz pierwszy
już w piątek, 14.12.2012 o 18.30
na Scenie Kameralnej Teatru
Śląskiego.
Widow isko c y rkowe ju ż
się skończ yło. Człon kow ie
trupy spotykają się jednak by
ćwiczyć. Akrobatka, Żongler,
Błazen i Pogromca dążą do doskonałości w sztuce. Ambicją

despotycznego Dyrektora, który dopełnia składu zespołu, jest
idealne wykonanie... kwintetu
„Pstrąg” Schuberta.
„Artysta, który uprawia jakąś
sztukę, potrzebuje jakiejś innej, drugiej sztuki” – pod presją maestro

Caribaldiego ten nietypowy ansambl pracuje nieustannie podczas
wspólnych prób i ćwiczeń, które
powoli stają się nową, samodzielną
wartością, rodzajem przekleństwa
i błogosławieństwa zarazem. Jej materią jest marzenie o tym, aby choć
jeden raz zagrać słynny kwintet
doskonale i choć jeden raz stać się
wielkimi artystami.
Sztukę reżyseruje Joanna
Zdrada, a w rolach głównych występują: Jerzy Głybin, Agnieszka
Radzikowska, Barbara Lubos,
Artur Święs i Wiesław Kupczak
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Dla naszych czytelników mamy
jednoosobowych
karnetów na wyciąg narciarski kompleksu Zagroń-Istebna.
Otrzymają go osoby, które w piątek od godz. 11.00 zadzwonią
do naszej redakcji (nr. tel. 32 494 33 57) i odpowiedzą na pytanie:

gdzie znajduje się sklep Sandacz i jaki oferuje asortyment?
Karnety będzie można odebrać w godz. od 8.00 do 16.00,
w redakcji, w Katowicach przy ul. Roździeńskiego 188.

14 Policja
Karambol
w Pietrzykowicach
W zderzeniu ciężarówki i kilku samochodów osobowych zginęła 58-letnia kobieta. Kierowca
ciężarówki był pijany.
Dramatyczne sceny rozegrały
się na Drodze Krajowej nr 69
przed skrzyżowaniem z ulicą
Kościuszki w Pietrzykowicach
Jak informuje policja, kierowca
ciężarowego mana jadąc w kierunku Bielska-Białej uderzył
w tył audi. Po zderzeniu ciężarówka zjechała na przeciwległy
pas i zderzyła się z seatem ibizą.
Następnie seat uderzył w volkswagena. Rozpędzona ciężarówka zjechała jeszcze z drogi
i wyhamowała dopiero po uderzeniu w stojącego na parkingu dostawczego volkswagena.
W karambolu w Pietrzykowicach
ranne zostały dwie kobiety podróżujące seatem. Jedna z nich
zmarła w szpitalu. Kierowca ciężarówki miał ponad dwa promile
alkoholu w organizmie i został
zatrzymany. 50-latkowi grozi
nawet 12 lat więzienia.

Zatrzymanie
pseudokibiców
za derby
Mimo że od meczu Ruchu
Chorzów z Górnikiem Zabrze
minęło już ponad pół roku, to
wciąż nie milką jego echa. Niestety nie chodzi tu o wydarzenia
sportowe.

Niedawno policja zatrzymała pseudokibiców za ekscesy podczas Wielkich Derbów
Śląska sprzed ponad trzech lat.
Teraz doszło do zatrzymania
pięciu stadionowych chuliganów, którzy brali udział w burdach podczas spotkania Ruchu
Chorzów z Górnikiem Zabrze,
ale 15 kwietnia 2012 roku. Młodzi mężczyźni wpadli, mimo że
w czasie zadymy mieli zasłonięte twarze. Są to mieszkańcy
Zabrza i Rudy Śląskiej w wieku
od 19 do 25 lat. Grozi im nawet kilka lat więzienia. Sprawa
jest rozwojowa.
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Nietypowe znalezisko

ma określić zlecona przez Prokuraturę Rejonową w Częstochowie
sekcja zwłok.

Żaden ze strażaków, którzy zostali wezwani do pożaru
w Raciborzu nie sądził, że zwykła interwencja będzie miała
tak niezwykły finał.

Alkohol z Czech
znowu groźny
W Czerwionce-Leszczynach
policjanci zatrzymali mężczyznę,
który jest podejrzany o nielegalny handel alkoholem pochodzącym z Czech.

Ogień pojawił się w piwnicy jednego z domów na terenie
Raciborza. Po ugaszeniu płomieni okazało się, że w piwnicy
67-letni właściciel nieruchomości urządził sobie prawdziwy arsenał. Policjanci znaleźli 2 karabiny Mauser, 1 przeróbkę, rewolwer
oraz około 100 sztuk amunicji. Mężczyzna został zatrzymany,
a o sprawie powiadomiona została prokuratura w Raciborzu.
67-latkowi grozi za posiadanie broni palnej i amunicji bez
zezwolenia nawet 8 lat odsiadki.

Wypadek
na pasach
W wyniku potrącenia przez samochód osobowy ranni zostali dwaj
mieszkańcy Zabrza w wieku 28 i 30 lat.

Do wypadku doszło na przejściu dla pieszych na Alei Korfantego w Zabrzu. W dwóch mężczyzn
wjechał kierowca renault megane.
28 i 30-latek trafili do szpitala.
Jeden z potrąconych był w ciężkim stanie i trafił prosto na blok
operacyjny. Lekarze stwierdzili
u niego między innymi otwarte
złamania obu nóg oraz uraz głowy.
Wiadomo, że 26-letni kierowca był
trzeźwy. Jednak mimo to, przesłuchiwany przez policję nie potrafił
wyjaśnić, jak doszło do wypadku.

Śmierć
rowerzysty
Zima to nie najlepszy okres dla
kierowców jednośladów. Warunki
na drodze sprawiają, że może dojść
do tragedii, tak jak miało to miejsce w Dąbrowie Górniczej, gdzie
zginął rowerzysta.

Do wypadku doszło rano na
ulicy Aleja Zagłębia Dąbrowskiego na wysokości osiedla
Morcinka w Dąbrowie Górniczej. Nissan primera kierowany
przez mieszkańca Dąbrowy Górniczej w trakcie wyprzedzania
potrącił rowerzystę. Na skutek
poniesionych obrażeń 55-letni rowerzysta poniósł śmierć.
Na miejscu tragedii pracowali
śledczy wraz z prokuratorem.
Wiadomo, że 21-letni kierowca
nissana był trzeźwy.

Mężczyzna jest mieszkańcem
Czerwionki-Leszczyn. Pracował
jako górnik w kopalni w Czechach i tam zaopatrywał się
w alkohol. Przewoził go przez
granicę i sprzedawał bez akcyzy na terenie swojego miasta.
55-latkowi przedstawiono zarzuty wprowadzenia do obrotu
szkodliwych dla zdrowia substancji oraz handlu alkoholem
bez zezwolenia. Podejrzanemu
grozi kara pozbawienia wolności
nawet do 8 lat. Na razie został
tymczasowo aresztowany. Skażony alkohol z Czech może znajdować się jeszcze w Polsce, dlatego
policja apeluje, aby nie kupować
alkoholu niewiadomego pochodzenia i bez znaków akcyzy.

Dachowanie
busa

łuku drogi stracił panowanie nad
busem i zjechał do rowu. Pojazd
wywrócił się na dach. Piątka pasażerów oraz kierowca trafili do
szpitala. Trzy osoby nadal przebywają pod opieką lekarzy.

Zaatakowała
nożem
Tragicznie zakończyła się
libacja alkoholowa, podczas
której 30-letnia kobieta po
kłótni zaatakowała swojego
partnera nożem. Grozi jej 10
lat więzienia.
W mieszkaniu w centrum Lublińca podczas libacji alkoholowej
doszło do awantury. W czasie kłótni
kobieta ugodziła konkubenta nożem
kuchennym w klatkę piersiową.
Ranny mężczyzna trafił do szpitala. Jednak po opatrzeniu ranny
nie wyraził zgody na hospitalizację
i wrócił do domu. Dopiero po namowach policjantów, mężczyzna
został przewieziony do szpitala,
gdzie przeszedł operację. Lekarze
stan 37-latka określają jako ciężki.
Prokurator postawił już 30-latce
zarzut spowodowania ciężkiego
uszczerbku na zdrowiu. Za popełniony czyn grozi jej 10 lat więzienia.

Dzieci
zniszczyły
nagrobki!
Policjanci dostali zgłoszenie
o grupie dewastującej nagrobki
na cmentarzu. Na miejscu wszyscy byli zaskoczeni, ponieważ
okazało się, że hienami cmentarnymi są... dzieci. Najmłodszy
z wandali miał 7 lat.

To naprawdę cud, że nikt nie
zginął w tym wypadku. 6 osób
trafiło do szpitala, po tym jak
bus wylądował na dachu w przydrożnym rowie.

Makabra
w Częstochowie
To sprawa, która wstrząsnęła
całym miastem. Na terenie oczyszczalni ścieków w Częstochowie
znaleziono 6-miesięczny płód.
To było makabryczne znalezisko. 6-miesięczny płód ludzki
odkryto na terenie oczyszczalni
ścieków w częstochowskiej dzielnicy Zawodzie. Znalazł go jeden
z pracowników zakładu przy
przepompowni. Na miejscu znaleziska policjanci zabezpieczyli ślady.
Przyczynę śmierci płodu dziecka

Wypadek miał miejsce na Drodze Krajowej nr 1 w Markowicach
w gminie Koziegłowy. Według
policjantów, 21-letni kierowca
forda transita najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do
panujących warunków jazdy. Na

Grupa dzieci zniszcz yła
cztery nagrobki na cmentarzu
należącym do parafii św. Macieja
w Zabrzu. Uszkodzone zostały trzy lampiony z marmuru
i szkła, a także skradziony został mosiężny krzyż. Policjantów
o dewastacji cmentarza przy
ulicy Kondratowicza powiadomił miejscowy proboszcz.
Zniszczenia grobów dokonała
czwórka dzieci w wieku od 7 do
12 lat. Małoletni przyznali się
do winy. Teraz zajmie się nimi
sąd rodzinny.
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Twarda walka na lodzie
Hokeiści przekroczyli już półmetek rozgrywek PLH. Czy w tym sezonie śląski zespół stanie
wreszcie na najwyższym stopniu podium?
Adrian Leks
aleks@kurierpolski24.pl
Polska Liga Hokejowa to szczególne rozgrywki dla województwa
śląskiego. Obecnie w siedmiozespołowej lidze aż cztery drużyny
pochodzą bowiem z naszego
regionu. To jednak nie do końca
w ostatnich latach przekładało się
na sukcesy, bo złote medale zdobywały przede wszystkim kluby
z Krakowa i Nowego Targu. Na
mistrzostwo Polski, śląski zespół
czeka od 2005 roku, kiedy najlepszy okazał się GKS Tychy. W tym
sezonie walka o najwyższe laury
także będzie wyrównana.

Mobilizacja w Tychach
JKH GKS Jastrzębie i GKS Tychy
w tych rozgrywkach liczą na grę co
najmniej w finale mistrzostw Polski,
ale głównym faworytem pozostaje
broniący tytułu Ciarko PBS Bank
Sanok. Drużyna z Podkarpacia na
razie pewnie prowadzi w tabeli, a o
drugie miejsce rywalizują właśnie
dwa GKS-y. Duże ciśnienie na

końcowy sukces po ostatnich
niepowodzeniach jest przede
wszystkim w Tychach. – Wszyscy
są bardzo mocno nastawieni na ten
sezon. Wiadomo, że mamy coś do
udowodnienia nie tylko sobie, ale
też naszym kibicom. Piąte miejsce
w poprzednim sezonie to był wypadek przy pracy. W Tychach od
dawna nie było tak ciężkiego okresu
przygotowań i to musi dać konkretne
efekty. Myślę, że w tym sezonie liga
jest jeszcze bardziej wyrównana niż
ostatnio – mówi Adrian Parzyszek,
kapitan GKS-u Tychy.
Z kolei drużyna z Jastrzębia-Zdroju ostatnio dwa razy z rzędu
zajmowała czwartą pozycję. Dlatego teraz wszyscy liczą na pierwszy
w historii klubu medal. Na razie
wszystko idzie zgodnie z planem,
ale zdarzają się też wpadki, takie jak
ostatnia klęska na własnym lodzie
z mistrzem Polski. GKS przegrał aż
2:8. – Popełniliśmy zbyt dużo prostych błędów. Zaprosiliśmy rywala
do strzelania bramek, a on urządził
sobie prawdziwą strzelnicę. Zepsuliśmy święto w Jastrzębiu. Już dawno
na meczu nie było tylu kibiców. Cóż,
jest nam przykro, że tak się stało.
Musimy go wykasować z naszych

Hokeiści GKS-u Tychy celuja w tym sezonie w finał PLH.

Kłopoty finansowe nie pomagaja hokeistom z Sosnowca.

głów. Trzeba się jak najszybciej podnieść, bo czekają nas trudne mecze
– mówił po spotkaniu z Sanokiem
czeski szkoleniowiec JKH, Jiri Reznar. Sezon jest długi, dlatego okazja
do rewanżu na pewno się pojawi.
Możliwe, że już podczas turnieju
finałowego o Puchar Polski, który
zostanie rozegrany w Sanoku 28-29
grudnia. Oprócz Jastrzębia i gospodarzy o trofeum zagrają jeszcze GKS
Tychy oraz Cracovia.
Po siedmiu latach do hokejowej elity wrócił za to HC GKS
Katowice. Jak na beniaminka,
drużynie ze stolicy województwa
śląskiego udało się skompletować
ciekawy skład, który potrafi być
groźny dla najlepszych. Przekonał
się o tym już w pierwszej kolejce
mistrz Polski. GieKSa w pękającej w szwach Satelicie sprawiła
ogromną sensację i wygrała po
rzutach karnych. Potem już tak

kolorowo nie było i GKS przekonał
się, że PLH to dużo wyższy poziom
niż pierwszoligowe rozgrywki.
Na razie klub z Katowic zajmuje
szóstą pozycję, ale trwający sezon
powinien okazać się dla niego cennym doświadczeniem. Już przed
startem rozgrywek w Katowicach
mówiono, że to dopiero początek
drogi, bo plany zakładają w ciągu
kilku lat zdobycie mistrzostwa
Polski. Dlatego drużyna Jacka
Płachty dopiero po kilku wzmocnieniach powinna włączyć się do
walki o najwyższe cele.

Play-offy dla wszystkich
Sezon zasadniczy PLH zakończy się w lutym przyszłego roku,
a walka o mistrzostwo Polski
wkroczy w decydującą fazę dopiero w fazie play-off. Po wycofaniu
się z rozgrywek drużyny Nesty

Karaweli Toruń będzie to jednak
dość specyficzna rywalizacja, ponieważ zagrają w niej... wszystkie
drużyny. Z takiego rozwiązania
najbardziej cieszą się w Sosnowcu,
bowiem Zagłębie w tym sezonie
zdecydowanie odstaje od reszty
stawki i zamyka tabelę PLH.
Hokeiści z Zagłębia Dąbrowskiego od dłuższego czasu zmagają
się z problemami finansowymi,
co niestety przekłada się na ich
postawę na lodzie. Doznali kilku dwucyfrowych porażek, a na
przykład w meczu z Jastrzębiem
dokonali rzeczy niebywałej tracąc
trzy bramki w 18 sekund. Pewne utrzymanie pozwoli klubowi
z Sosnowca poukładać sprawy
organizacyjne i przygotować się do
nowego sezonu. Miasto już zapowiedziało, że w 2013 roku zespół
może liczyć na wsparcie finansowe
w wysokości 1,5 miliona zł.

Śląski atak na Macedonię
Piłkarze Górnika Zabrze
i R u c hu C h o r z ów z o s t a l i
powołani przez selekcjonera
Waldemara Fornalika do reprezentacji Polski na najbliższy
mecz z Macedonią.
W siedamnastoosobowej kadrze – na zgrupowanie i spotkanie towarzyskie – składającej się
tylko z reprezentantów polskich
klubów znalazło się trzech piłkarzy Górnika Zabrze. To Łukasz Skorupski, Adam Danch

i Arkadiusz Milik. Reprezentację
śląskich zespołów uzupełnia jeszcze Arkadiusz Piech z Ruchu Chorzów. Mecz z rywalem z Półwyspu
Bałkańskiego zostanie rozegrany
14 grudnia w Turcji.

Kadra Polski
na mecz z Macedonią:
Bramkarze: Łukasz Skorupski (Górnik Zabrze), Jakub
Słowik (Jagiellonia Białystok).

Obrońcy: Łukasz Broź (Widzew
Łódź), Adam Danch (Górnik Zabrze), Artur Jędrzejczyk (Legia
Warszawa), Tomasz Jodłowiec
(Śląsk Wrocław), Bartosz Rymaniak (Zagłębie Lubin), Jakub
Rzeźniczak (Legia Warszawa).
Pomocnicy: Dominik Furman
(Legia Warszawa), Przemysław
Kaźmierczak (Śląsk Wrocław),
Jakub Kosecki (Legia Warszawa),
Tomasz Kupisz (Jagiellonia Białystok), Daniel Łukasik (Legia

Warszawa), Szymon Pawłowski
(Zagłębie Lubin), Waldemar
Sobota (Śląsk Wrocław), Paweł
Wszołek (Polonia Warszawa).
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Motoryzacja

Krótko
n Niezależna organizacja konsumencka Euro NCAP opublikowała
wyniki testów zderzeniowych kolejnych modeli. Do grona najbardziej
bezpiecznych samochodów, którym przyznaje się maksymalną ocenę
pięciu gwiazdek dołączyła najnowsza wersja modelu mitsubishi outlander. Za poziom bezpieczeństwa dorosłych pasażerów auto uzyskało 94
proc możliwych do zdobycia punktów, ochrona dzieci uzyskała 83 proc,
ochrona pieszych 64 proc, a systemy bezpieczeństwa wspomagające
kierowcę osiągnęły pełne 100 proc.
n Kolejnym samochodem ocenionym niedawno w testach Euro NCAP,
który także uzyskał maksymalną, pięciogwiazdkową ocenę jest skoda
rapid. Procentowe wyniki (w kolejności kategorii j.w.) przedstawiają
się następująco: 94, 80, 69 oraz 71 proc. Wyniki bardzo podobne do
outlandera, a trzeba przy tym pamiętać, że te dwa modele, to zupełnie
inny segment rynkowy i inna kategoria cenowa. Outlander, to wg
klasyfikacji NCAP mały off-road 4x4, skoda rapid natomiast, to mały
samochód rodzinny.
n Marka Goodyear została wyróżniona w tegorocznej polskiej edycji
projektu Superbrands. O prestiżowy certyfikat walczyły w tym roku
1863 marki w 30 kategoriach, m.in. motoryzacyjnej. Równorzędnymi
kryteriami przyznania wyróżnienia była rozpoznawalność wśród
konsumentów oraz uznanie w oczach ekspertów.
n Projekt Superbrands rozpoczął się w Polsce w 2005 roku. Na świecie
ta niezależna organizacja obecna jest w 80 krajach ciesząc się dużym
zainteresowaniem firm z uwagi na swój prestiż oraz standard oceny marek. Goodyear stał się „Supermarką” w naszym kraju po raz pierwszy.
n Firma Eibach, renomowany producent samochodowych elementów
zawieszenia do celów sportowych,
zaprezentowała podczas Targów
Motoryzacyjnych w niemieckim Essen nowe logo, którym będzie
sygnowała swoje wyroby.
n Związek Dealerów Samochodów przygotował projekt programu
dopłat do zakupu nowych samochodów osobowych w zamian za
złomowanie pojazdów mających powyżej 15 lat. Propozycję takich
założeń do ustawy otrzyma premier, minister finansów i gospodarki
oraz przewodniczący wszystkich klubów poselskich.

Suzuki (niedalekiej)
przyszłości

Koncepcyjny model suzuki
S-Cross otrzymał tytuł „Najlepszego samochodu koncepcyjnego”
przyznany podczas 10. Międzynarodowej Wystawy Samochodów
w Chinach. Suzuki S-Cross, który
debiutował we wrześniu podczas
salonu samochodowego w Paryżu,
jest dla producenta wzorcem wyznaczającym kierunek rozwoju.
Wersją produkcyjną tego modelu Suzuki zainauguruje swoją
obecność w segmencie C, a także
rozpocznie wdrażanie programu,
zgodnie z którym od roku 2013,

co roku na rynku europejskim
będzie wprowadzany nowy model
tej marki.
Spośród modeli nominowanych
do tej nagrody, S-Cross otrzymał
najwięcej głosów oddawanych internetowo i telefonicznie, a także przez
ekspertów i osoby odwiedzające wystawę. Nowy crossover ma otrzymać
właściwości jezdne znane z modeli
swift, SX4 oraz kizashi. Dodatkowo,
wersja produkcyjna modelu S-Cross
zostanie wyposażona w najnowsze
rozwiązania z dziedziny napędu na
obie osie. 
(MRz)
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Corvette jak wino

Chevrolet corvette z 1969 r.

Maciej Rzońca
Do jednych z najbardziej znanych modeli w historii motoryzacji
należy niewątpliwie chevrolet
corvette. Jego historia liczy już 60
lat, w ciągu których zyskał status
światowej ikony pop-kultury nie
tylko z tego powodu, iż uwielbiały
nim jeździć gwiazdy ekranu oraz
sportu.
Samochód do dzisiaj często występuje na planie zdjęciowym i – jak
policzono w internetowym serwisie
Movie Cars Database – dotychczas
udział w ponad 1400(!) produkcjach
filmowych i telewizyjnych.
W filmie „Corvette Summer”
z 1978 roku samochód ten stał się

wręcz osnową scenariusza, w którym główny bohater wyrusza na
poszukiwanie swojego skradzionego chevroleta corvette stingray,
uchodzącym w tamtych latach za
obiekt pożądania wszystkich miłośników motoryzacji.
Auto grało też ważną rolę
w serialu „Route 66” emitowanym
w latach 1960-1964. Samochód
towarzyszący bohaterom podczas
ich podróży, to czerwony corvette cabrio z 1960 roku. Co więcej,
lokowanie tego modelu w serialu
przyczyniło się do podwojenia
jego sprzedaży już w czasie emisji
pierwszego sezonu...
Corvette nie mogło oczywiście
zabraknąć w animowanym filmie

Audi dla nielicznych
Niedługo po Nowym Roku w salonach Audi pojawi się najnowsze wcieleniemodeluRS6Avant,czylisportowego
auta do codziennego użytku. Nie będzie
to tani samochód (w Wlk. Brytanii jego
cena rozpoczyna się od 77 tys funtów),
ale chętnych – również w Polsce – na
pewno nie zabraknie.
RS 6 Avant wyposażony został
w potężny 4-litrowy silnik V8 o mocy
aż 560 KM i 700 Nm maksymalnego
momentu obrotowego. Pozwala on
osiągnąć 100 km/godz już w 3,9 sek.

Równie imponująca jest prędkość
maksymalna: 250 km/godz (standardowe ograniczenie), 280 km/godz (z
opcjonalnym pakietem Dynamic) lub
305 km/godz (z opcjonalnym pakietem
Dynamic plus). Napęd jest przenoszony
na wszystkie cztery koła poprzez ośmiobiegowąprzekładnięautomatyczną.Ato
wszystkowaucietypukombi,wktórym
wygodniemożepodróżowaćcałarodzina wraz z psem.
Ciekawym pomysłem jest zastosowanie automatycznego odłączania

dla dzieci „Auta 2” z 2011 roku. Do
realizacji filmu poproszono Jeffa
Gordona, legendarnego kierowcę
chevroleta uczestniczącego w wyścigach NASCAR, który użyczył
głosu postaci Jeffa Gorvette, czyli
modelowi samochodu Corvette
C6.R.
Chevrolet Corvette jest ceniony na całym świecie i niewiele
modeli może z nim konkurować
w zakresie osiągniętego statusu
i sukcesu – powiedział Vijay Iyer
dyrektor Chevrolet Europe ds. PR.
przy okazji prezentacji wyjątkowej
wersji chevroleta corvette 427 Cabrio Collector’s Edition, zbudowanego z okazji 60. rocznicy istnienia
tego legendarnego samochodu.
czterech z ośmiu cylindrów w trakcie spokojnej pracy silnika. Auto
posiada także technologię start/stop,
wyłączającą silnik podczas stania na
światłach czy w korku. W rezultacie
nowe RS 6 Avant zużywa aż o 40 proc
paliwa mniej niż poprzednik, czyli 9,8
l/100 km.
Jak przystało na samochód
o sportowym charakterze, nowe
audi wyposażone jest w odpowiednio mocne hamulce oraz adaptacyjne
zawieszenie, które zostało obniżone
o 20 mm w porównaniu z seryjnym
odpowiednikiem. Bardzo wymagający klienci mogą zamówić hamulce
ceramiczne oraz wzmocnione i dodatkowo usztywnione zawieszenie.
Nadwozie pojazdu ozdabiają liczne nakładki aerodynamiczne, spoilery
oraz 20-calowe obręcze aluminiowe.
Do wykończenia wnętrza użyto materiałów najwyższej jakości, w tym
skóry oraz ekskluzywnej alkantary.
Wyposażenie obejmuje także system
nawigacji MMI, wyświetlacz head-up
oraz system audio renomowanej firmy
Bang & Olufsen z 15 głośnikami oraz
dostępem do internetu.
(MRz)

