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W skrócie z 
Katarzyna W. pozostanie w areszcie
O sześć miesięcy Sąd Okręgowy 
w Katowicach przedłużył areszt dla 
Katarzyny W. z Sosnowca. Kobieta 
jest oskarżona o zabójstwo swojej 
6-miesięcznej córki.
Do 14 lipca Katarzyna W. pozostanie 
w areszcie. W uzasadnieniu 
sędziowie podali, że  zachodzi duże 
prawdopodobieństwo domniemania 
popełnienia zarzucanego czynu, czyli 
zabójstwa, a ten czyn jest zagrożony 
wysoką karą. Zachodzi także obawa 
matactwa oraz ukrywania się. Matka 
Madzi przebywa w więzieniu od 
listopada 2012 roku. Trafiła do aresztu 
po tym, jak nie wypełniła warunków 
nałożonego na nią dozoru policyjnego. 
– Najprawdopodobniej proces 
Katarzyny W. rozpocznie się 18 lutego 
– poinformował sędzia Krzysztof 
Zawała, rzecznik Sądu Okręgowego 
w Katowicach.

W pożarze zginął proboszcz
Nie żyje ksiądz Gerard Kowolik. Były 
proboszcz parafii pod wezwaniem 
świętego Andrzeja w Zabrzu zginął 
w nocnym pożarze, jaki wybuchł 
na plebani.
Ogień pojawił się w budynku przy ulicy 
Wolności, w której mieszkał ksiądz 
Kowolik. Wstępne ustalenia strażaków 
wskazują na nieszczelności komina, jako 
na najbardziej prawdopodobną przyczynę 
pożaru na plebani. Księdza Kowolika 
znaleziono w łóżku. Prawdopodobnie 
zmarł podczas snu, zatruty dymem 
z pożaru. Gerard Kowolik to bardzo 
znany w Zabrzu kapłan. Pracował 
między innymi w Opolu i Gliwicach, 
a od 1978 roku był proboszczem parafii 
św. Andrzeja Apostoła w Zabrzu. 7 lat 
temu przeszedł na emeryturę. W swojej 
parafii był nie tylko proboszczem, ale 
także opiekunem niemieckojęzycznej 
grupy parafian.

Helmuty są już na Śląsku
Tramwaje Śląskie powiększyły swój 
tabor o kolejnych pięć tramwajów. 
Kursujące dotychczas we Frankfurcie 
wagony typu Ptb są zmodernizowaną 
wersją jeżdżących już po naszych torach 
wagonów PT8, które zdążyły zyskać 
miano Helmutów. Nowe nabytki przejdą 
„kurację odmładzającą” w Zakładzie 
Usługowo-Remontowym Tramwajów 
Śląskich w Chorzowie.
Wagony kupione przez spółkę mają 
40 lat. Zanim sprowadzone z Niemiec 
wagony wyjadą na tory aglomeracji, 
przejdą niezbędny lifting dostosowujący 
je do polskich przepisów. Konieczne 
zmiany obejmą między innymi 
hamulce, nową instalację elektryczną, 
dostosowanie pulpitu motorniczego 
do polskich warunków, a same wagony 
zyskają nowe malowanie w barwach 
przyjętych przez Tramwaje Śląskie. 
Modernizacja wagonów Ptb zostanie 
zakończona do końca 2013 roku. Trudno 
jednak dziś określić linie, które frankfurckie 
wagony będą obsługiwać. – W związku 
z prowadzonymi przez spółkę pracami 
remontowymi, wagony Ptb wykorzystywane 
będą głównie zadaniowo. Tam, gdzie 
ruch tramwajów odbywać się będzie do 
miejsca prowadzenia robót bez możliwości 
zawrócenia na pętli – informuje Bolesław 
Knapik z Tramwajów Śląskich.

Świat śląskich mediów znie-
ruchomiał. Zmarł Michał Smo-
lorz – publicysta, dziennikarz, 
felietonista, producent filmowy, 
pisarz, znawca Górnego Śląska. 
Jego oczekiwane felietony często 
były zaczynem ważnych regio-
nalnych dyskusji i polemik. Bez 
pardonu piętnował niepożąda-
ne zachowania władzy i osób 
publicznych, szanowany za 
najostrzejsze sądy, nawet przez 
tych, którzy odczuli siłę jego 
pióra na własnej skórze. Zawsze 
niezależny. Odszedł 10 stycznia, 
w wieku 57 lat. 

Jeśli nie pisał lub nie spotykał 
się z kimś, to spędzał najwięcej 
swojego czasu w domowej pracow-
ni. Z komputerów montażowych 
od lat wychodziły filmy o Gór-
nym Śląsku. Certyfikatem jako-
ści było jego nazwisko. W latach 
70. telewizyjne ścieżki Michała 
Smolorza przecięły się  z tymi 
Wojciecha Sarnowicza. Już wtedy 
był to początek trwającej blisko 
40 lat przyjaźni – godziny burzli-
wych dyskusji tygodniowo, które 
zawsze kończyły się rozmowami 
o Śląsku. – Mi się wydaje, że to jest 
ostatni – użyję tego słowa – wielki 
Ślązak. On by mnie oczywiście od 
razu zbeształ, bo on czuł się Gór
noślązakiem. To bardzo często 
podkreślał. On jest Ślązakiem, ale 

tym Górnoślązakiem – stwierdza 
Wojciech Sarnowicz, producent 
telewizyjny. Górnoślązakiem, 
który właśnie dlatego, że nim był, 
czuł się zobowiązany, by dać swo-
jej małej ojczyźnie coś w zamian. 
– Walczył o tę prawdziwą, skom
plikowaną, wielokulturową historię 
Śląska, która stawiała nas zawsze 
w Europie – mówi bp Tadeusz Szur-
man, biskup Kościoła Ewangelicko-
Augsburskiego w Katowicach.

Dzięki ogromnej wiedzy 
o historii regionu mógł jak mało 
kto, krytykować to, co w nim się 
dzieje. Komentował tak celnie, że 
nie dało się wobec jego słów przejść 
obojętnie. – Ta krytyka była wręcz 
oczyszczająca. W momencie, kie
dy było powiedziane wszystko, co 
miało się na końcu języka, to nie 
było niedomówień. Można było 
spokojnie na korytarzu podać so
bie rękę i pożartować – wspomina 
Adam Matusiewicz, marszałek woj. 
śląskiego. Ostrego pióra redaktora 
Smolorza nie stępiło ponad tysiąc 
felietonów, pisanych od lat do 
gazet w całym kraju.  Trochę 
ironii, trochę kpin, ale przede 
wszystkim wiedza. – Zdarzało 
nam się dyskutować z nim. Bar
dzo często z nim rozmawiałem 
o złagodzeniu pewnych rzeczy 
–  opowiada Marek Twaróg, 
redaktor naczelny Dziennika 

Zachodniego. – Dzień, kiedy te 
felietony ukazywały się w gazecie 
był dniem kiedy często odbiera
łem telefony od osób, o których 
Michał Smolorz pisał. Od osób, 
które niezbyt były zadowolone 
z tego, jak są opisywane – dodaje 
Zenon Nowak, prezes Prasy Ślą-
skiej, Dziennik Zachodni.

Przyjaciele i współpracownicy 
mówią – perfekcjonista w każdym 
calu. Tej perfekcji jednak bezwzględ-
nie wymagał również od innych. 
– Felietony przysyłał o czasie. Zawsze 
pilnował każdej kropki, każdego 
przecinka. Nie było specjalnie dużo 
pracy z dopuszczeniem tych felie
tonów do druku – stwierdza Józef 

Krzyk, katowicka Gazeta Wyborcza. 
– Był to również człowiek nie tylko 
ostrego pióra, ale również humoru 
– dodaje Zygmunt Łukaszczyk, wo-
jewoda śląski. Humoru, którego nie 
wstydził się publicznie. Wszystko 
jednak musiało mieć jakiś głębszy 
sens. – Chciałbym, żebyśmy nie za
pomnieli o nim, o jego dorobku. To 
jesteśmy winni Michałowi. Musimy 
o tym pamiętać – posumował Woj-
ciech Sarnowicz.

On nigdy nie zapominał 
o tych, których zdążył już skry-
tykować. Tylko po to, by przyjrzeć 
się im ponownie, za jakiś czas, czy 
nauczyli się czegokolwiek na swo-
ich błędach.

Zakładają blokady i nakłada-
ją mandaty. Jak się okazuje mogą 
być także narzędziem politycznej 
walki. Mowa o strażnikach miej-
skich z Gliwic, którzy podobno 
mieli zrywać plakaty wyborcze 
przed referendum, które odbyło 
się w mieście trzy miesiące temu. 
Sprawą zajęła się już prokuratu-
ra. Na tym jednak nie koniec.

Strażnicy miejscy w Gliwicach 
są gotowi podobno nie tylko na 
codzienną służbę, ale też zadania 
specjalne. Polecenie oczyszcza-
nia słupów i drzew z plakatów 
wyborczych,  jak mówi lokalny 
dziennikarz, zostało wykonane 
wzorowo.  Co więcej, zastępca 
komendanta miała nakłaniać 
gliwickich strażników do pracy 
w cywilnym ubraniu. Sama mu-
siała chyba uznać, że zrywanie 
plakatów w mundurze strażnikowi 
nie przystoi – ironizuje dzienni-
karz. – Łamiąc w ten sposób re
gulamin straży miejskiej uznała, 
że jest to czynność naganna. Bo 
chyba strażnik nie musi wstydzić 
się wykonywania właściwych, prze
widzianych dla niego czynności 

– stwierdza Dariusz Jezierski, Re-
gionalna Platforma Informacyjna 
Info-Poster.

O kontrowersyjnych pole-
ceniach przełożonych strażnicy 
mówić nie chcą. Nieoficjalnie uda-
ło nam się dowiedzieć, że służba 
bez munduru niczym nowym 
w Gliwicach nie jest. A to oficjalne 
stanowisko. – Straż Miejska jest 
apolityczna, sprawa dotyczyła re
ferendum. Funkcjonariusze straży 
miejskiej stoją na straży prawa. 
Jesteśmy apolityczni po prostu 
– mówi Mar cin Kucz kow ski, 
rzecznik Straży Miejskiej w Gliwi-
cach. Politycznego aspektu sprawy 
w gliwickim urzędzie nikt przed 
kamerą komentować nie chciał. 
Co więcej, urzędnicy zaprzeczają, 
żeby ktokolwiek przed i podczas 
wrześniowego referendum wywie-
rał na strażnikach presję. Jednym 
z dowodów w sprawie są rozmo-
wy telefoniczne przełożonych ze 
strażnikami. Te przesłuchano już 
w prokuraturze. Śledztwo zostało 
umorzone. – Co do ewentualnie 
szczegółów tego uzasadnienia, 
postanowienia w chwili obecnej 

nie chciałbym się wypowiadać, bo 
jeszcze postępowanie nie zostało 
prawomocnie zakończone. Stroną 
przysługuje prawo zażalenia i być 
może sąd, jeżeli takie zażalenie 
wpłynie, będzie je rozpatrywał, bę
dzie kontynuowane postępowanie 
– wyjaśnia Paweł Sikora, Proku-
ratura Rejonowa Gliwice-Zachód.

Dowodów w tej sprawie może 
być więcej. Zwłaszcza, że wątków 
w tej sprawie jest kilka. – Musi 

posiadać przy sobie legitymację 
i wszystkie stosowne upoważnie
nia i dokumenty do tego, żeby 
działać w terenie. Natomiast 
bez munduru, strażnik żad
nych czynności nie ma prawa 
podjąć – informuje Mirosława 
Uziel-Kisińska, zastępczyni 
komendanta Straży Miejskiej 
w Zabrzu. A tym bardziej tych 
czynności, do których wcale nie 
jest uprawniony. 

Odszedł Michał Smolorz

Gliwice: strażnicy miejscy  
zrywali plakaty wyborcze?



www.kurierpolski24.pl Wydarzenia z TVS 03

W skrócie z 

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

Silesia Cafe  
poniedziałek –piątek  15:45

Ceny biletów KZK GOP idą w górę
O około 8 proc. mają podrożeć 1 marca 
2013 roku bilety obowiązujące na 
liniach, obsługiwanych przez KZK GOP. 
Komunikacyjny związek podjął właśnie 
stosowną uchwałę w tej sprawie.
Zarząd uchwalił nową taryfę, która 
mówi o wzrostach cen wszystkich 
obowiązujących w KZK GOP biletów. 
Normalny bilet na 1 miasto podrożeje 
o 20 groszy – z 3 złotych do 3,20 zł. 
Bilety ważne na terenie 2 gmin lub 
przez 30 minut od skasowania mają 
kosztować od marca 3,80 zł, a na trzy 
i więcej miast będą kosztowały 4,80 zł. 
Bilet u kierowcy także ma kosztować 
4,80 zł. Bilet dobowy na okaziciela od 
1 marca będzie się wiązał z wydatkiem 
18 złotych. Bilet miesięczny na okaziciela 
wyceniono na 174 zł. Szkolny bilet na 
jedną trasę kosztował będzie 50 zł, a tzw. 
bilet wakacyjny – 260 zł. Bilet miesięczny 
imienny na całą sieć ma kosztować 
150 zł, czyli drożej o 12 zł niż obecnie. 
Kary za jazdę na gapę także idą w górę 
– ze 150 na 160 zł. KZK GOP tłumaczy 
podwyżki większym niż inflacja wzrostem 
wydatków na realizowanie przewozów. 
Jednocześnie spada ilość osób 
korzystających z przejazdów miejską 
komunikacją. Od 2008 do 2011 roku 
liczba ta spadła o niecałe 13 proc. Nic 
więc dziwnego, że przychody z biletów 
pokrywają wydatki KZK GOP tylko 
w 43 proc. Reszta to subwencja, jaką 
związek dostaje od gmin, zrzeszonych 
w KZK GOP.

Ruszyły zwolnienia w Fiacie
Rozpoczęły się zapowiadane zwolnienia 
w tyskim Fiacie. W sumie pracę straci 
prawie 1500 osób.
Jak zapewnia rzecznik spółki Fiat Auto 
Poland – Bogusław Cieślar – wszystkie 
zwalniane osoby otrzymują pomoc od 
pracowników Powiatowego Urzędu 
Pracy. PUP w Tychach zaprosił również 
zwalniane z Fiata osoby na spotkanie 
informacyjne, które będzie miało 
miejsce 16 i 17 stycznia w siedzibie 
Wyższej Szkoły Zarządzania 
i Nauk Społecznych w Tychach. Byli 
pracownicy dowiedzą się, jak można 
otrzymać zasiłek oraz zapoznają się 
z ofertą urzędu pracy. Podstawowym 
kryterium zwolnienia jest ocena 
pracy danej osoby. Za niedługo Fiat 
przejdzie z systemu trzyzmianowego 
na dwuzmianowy. Nowy system będzie 
wdrażany za kilka tygodni, gdy odejdą 
zwalniani pracownicy. Po ich odejściu 
załoga fabryki Fiata będzie liczyła 
około 3,4 tys. pracowników.

Biskup honorowym obywatelem 
Katowic
– Mam wielką tremę i czuję się 
zażenowany, ale przyjmuję to z wielką 
radością. To słowa biskupa parafii 
ewangelicko-augsburskiej, Tadeusza 
Szurmana, który został honorowym 
obywatelem Katowic.
Ten zaszczytny tytuł biskupowi nadała 
rada miejska na wniosek prezydenta 
Katowic, Piotra Uszoka. To symboliczne 
podziękowanie za zaangażowanie 
i działalność na rzecz miasta. Do grona 
honorowych obywateli Katowic należą 
już miedzy innymi: prof. Jerzy Buzek, abp 
Damian Zimoń, Kazimierz Kutz, Wojciech 
Kilar, czy Justyna Kowalczyk.

Wyższe opłaty na parkingach 
w okolicach lotniska, kolejki 
przy bramkach i niezadowolenie 
pasażerów. To efekty zniesienia 
darmowych opłat za pięciominu-
towy postój na lotnisku w Katowi-
cach-Pyrzowicach. Po kilkunastu 
dniach od wprowadzenia nowego 
cennika, mimo że nie ma pełni se-
zonu na lotnisku, niektórzy liczą już 
straty i walczą z niedogodnościami.

Właściciele parkingów w oko-
licach portu w Pyrzowicach, po 
zniesieniu bezpłatnych postojów na 
lotnisku, zmuszeni byli podwyż-
szyć opłaty u siebie i to o 10 złotych. 
– Udogodnieniem dla turystów był 
podwóz pod sam terminal. Nie korzy
stamy z parkingów, ale z dojazdu pod 
sam terminal i to jest dziwne, że po
bierają za to opłaty, a tłumaczą się, że 
korzystamy z parkingów – podkreśla 
Rafał Ciemięga, właściciel parkingu 
Rafax w Pyrzowicach.

Nowy cennik nie tylko uderza 
po kieszeni pasażerów, wydłuża 
też czas na bramkach katowickiego 

lotniska. Postój gwarantowany, a naj-
bardziej tracą na tym ci, którzy na 
lotnisko przyjeżdżają regularnie. – To 
widać dzisiaj: niewiele jest samocho
dów, a stoją w kolejce. W tym czasie, 
w którym tutaj stoimy, to już dwa razy 
potrafiliśmy odwrócić i klienta prze
wieźć – mówi Jerzy Dyksa, Parking 
BP w Pyrzowicach. Wcześniej pięcio-
minutowy postój w tym miejscu był 
darmowy. – To jest bez sensu – zapła-
cić taką opłatę. My tylko podjeżdżamy 
i wyjmujemy torbę, a trzeba zapłacić 
pięć złotych – oznajmia Kamil Robak, 
który przywiózł znajomą na lotnisko.

Oczywiście można zapłacić mniej. 
Zostawiając samochód na najbliższym 
parkingu sąsiadującym z lotniskiem. 
Tak zrobił Dariusz Chmielarz, odbiera-
jąc z katowickiego portu ojca. Kilkaset 
metrów z bagażami musieli potem 
pokonać pieszo. – Tańsze są te parkin
gi. Teraz na przykład pół godziny, czy 
20 minut to jest za darmo – stwierdza 
Dariusz  Chmielarz, który przyjechał 
po ojca na lotnisko. Ale pod górkę mają 
tu teraz także niezmotoryzowani. Piesi, 

chcąc dotrzeć do lotniska, muszą liczyć 
się z ograniczeniami. Ograniczeni 
przez nowy cennik na lotnisku są też 
mieszkańcy Pyrzowic. – Ktoś musi tam 
po coś podjechać, np. do banku. Nie ma 
nawet, gdzie stanąć, bo trzeba zapłacić 
pięć złotych – mówi Tadeusz Czapla, 
sołtys Pyrzowic.

A z tym mieszkańcy nie chcą 
się pogodzić. Złożyli już petycję, 
w której domagają się ulg. Sąsiadujący 

z lotniskiem są już po pierwszych 
rozmowach z zarządcą portu. – Jest 
propozycja, aby z właścicielami par
kingów tych zewnętrznych zawrzeć 
porozumienie i ustalić jakąś kwotę 
ryczałtową i żeby mieli bramkę, która 
pozwoli im wyjeżdżać bezpośrednio 
– tłumaczy Cezary Orzech, rzecznik 
prasowy Katowice Airport. Dla nich 
to może nie brama do raju, ale na 
pewno furtka do niższych opłat.

Pierwszy, historyczny Puchar 
Świata w Wiśle już za nami. Czas 
na pierwsze podsumowania, 
które w większości niestety nie 
będą optymistyczne. Ograbieni 
sportowcy z Norwegii i Niemiec, 
słaba forma naszych skoczków. 
Czy po takim falstarcie można 
liczyć na ciąg dalszy imprez tej 
rangi na Podbeskidziu?

Grunt to zostawić po sobie 
dobre wrażenie.  Pod każdym 
względem. Organizacyjnym 
i czysto sportowym. Fani skoków, 
którzy już od wczesnych godzin 
rannych zbierali się pod skocznią 
Adama Małysza nie mieli żadnych 
wątpliwości, że te zawody będą 
należeć do Polaków. – To są na-
sze skocznie i Stoch musi wygrać. 
Wiem, że wygra – mówił Jerzy 
Hubica, fan skoków narciarskich. 
Po pierwszej serii przyszło pierw-
sze rozczarowanie formą naszych 
skoczków. Zdecydowanie lepiej 
kibice oceniali za to organizację za-
wodów i atmosferę, jaka panowała 
w Wiśle. – W Zakopanem jest tak, 
że skoczkowie są odizolowani od 
kibiców, a tu można do nich podejść, 
zdjęcia zrobić, czy wziąć autografy 

– mówi Roman Drewniok, fan 
skoków narciarskich.

Rodzime miasto Małysza 
przyciągnęło kibiców z całej Polski. 
– Małysz zaraził ludzi skokami i to 
jest fajne, że ludzie tym dzisiaj żyją. 
Jest Kamil Stoch i reszta chłopa
ków. Nie ma tylko jednego skoczka. 
Mamy reprezentację, jeden ma słab
szy dzień, drugi skacze. Trzymamy 
kciuki i się bawimy bardzo fajnie 
– mówi Tomasz Żak, fan skoków 
narciarskich. Fajnie bawili się u nas 
też sami skoczkowie. – Lubimy 
u was skakać. Podoba nam się at
mosfera, jaka tu panuje. Było dużo 
ludzi, byli głośni, ogólne wrażenia 
mamy jak najbardziej pozytywne 
– zaznacza Rune Velta, reprezen-
tant Norwegii.

Dobre humory zepsuł jednak 
przykry incydent. W nocy przed 
zawodami złodzieje okradli po-
koje hotelowe uczestników kon-
kursu.  Norwegom i Czechom 
skradziono rzeczy prywatne oraz 
sprzęt elektroniczny. Zniknął też 
portfel Martina Schmitta. – W na
szej ocenie to wina poniekąd leży 
w samych poszkodowanych, bo 
z naszych ustaleń i z relacji tych 

poszkodowanych wynika, że wycho
dząc z pokoju nie zamknęli go, co 
ułatwiło sprawę złodziejom – infor-
muje podkom. Marek Wręczycki, 
KWP w Katowicach. Złodzieje 
posługując się fałszywymi akre-
dytacjami, dostali się do hotelu. 
Wyłapał ich hotelowy monitoring. 
– To, że drzwi nie były zamknięte, 
to nie tłumaczy złodziei, ale imprezy 
na całym świecie mają to do siebie, 
że kiedy jest zgromadzonych więcej 
ludzi, to za tymi ludźmi przyjeż
dżają ludzie o profesjach, które nam 
nie są potrzebne tutaj – mówi Jan 
Poloczek, burmistrz Wisły.

Najmniej poszkodowany wydaje 
się Martin Schmitt, któremu z portfela 
zniknęło 150 euro. Najwięcej stracili 
Norwegowie, których straty wycenia 
się na blisko trzydzieści tysięcy złotych. 
– Oczywiście jest to smutne, to co się 
wydarzyło, ale jak widać nie wpłynęło 
to na nasze występy. Zdarza się, tak 
bywa, idziemy do przodu – stwierdza 
Anders Bardal, reprezentant Norwegii. 
Pytanie, czy równie szybko zapomną 
o tym obserwatorzy konkursu. Wisła 
przecież cały czas liczy, że w kalenda-
rzu Pucharu Świata zagości na stałe. 
A zaliczając takie wpadki, widoki na 
to nie są już tak oczywiste.

Wisła po pucharowym debiucie

Kolejki i niezadowolenie pasażerów
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Utożsamianie Zagłębia Dą-
browskiego ze Śląskiem jest 
w Polsce powszechne i takie błę-
dy można bardzo często znaleźć 
także w ogólnopolskich mediach. 
Zmienić mają to witacze. Tablice 
w zagłębiowskich barwach zostały 
ustawione w Sosnowcu przy grani-
cach z Katowicami i Mysłowicami. 
To inicjatywa miasta, a jednocze-
śnie spełnienie postulatów lokal-
nych organizacji. – Nie  wszy scy 
wie dzą, że woje wódz two śląskie 
to nie to samo, co Śląsk. Jeste śmy 
miesz kań cami woje wódz twa ślą
skiego. My przy po mi namy wszyst
kim, któ rzy mówią, że Sosno wiec, 
Dąbrowa Gór ni cza, Będzin i inne 
mia sta Zagłę bia są Śląskiem. Jeste
śmy w woje wódz twie śląskim, cie
szymy się z tego. Współ pra cu jemy, 
ale jeste śmy Zagłę bia kami. Mamy 
też swoją toż sa mość i chcemy ją 
poka zy wać – mówił wiceprezydent 
Sosnowca, Arkadiusz Chęciński 
podczas montowania pierwszej 
tablicy. 

Za takim rozwiązaniem od 
dawna opowiadało się także 
lokalne stowarzyszenie. – W 
ostatnich latach wiele razy sy
gnalizowaliśmy ten problem. 
Chcemy w ten sposób ek s
ponować różnice, a nie jakiś 
podział. Na pewno nie chodzi 
tu o antago ni zmy śląskoza
głębiowskie, tylko o promocję 
naszego regionu. Błędne sfor
mułowania, które często padają 
w mediach, to wiele lat zanie
dbań pod tym kątem. Jest to 
mały krok w kierunku poprawy 
tej sytuacji, ale wszystko wyma
ga czasu – uważa Piotr Bielecki 
ze stowarzyszenia Forum dla 
Zagłębia Dąbrowskiego. 

Pięć tablic z napisem „Za-
głębie Dąbrowskie Witamy!’” 
i herbem zamontowano przy 
ulicach Sobieskiego, Piłsud-
skiego – przy wjeździe z DK86, 
Orląt Lwowskich, Baczyńskiego 
oraz ulicy Ostrogórskiej. – To 
dobra i przemyślana decyzja. 
Nie chodzi tu tylko o tożsamość, 
bo przecież województwo śląskie 
nie jest jednolite. Znajdziemy 

tu Górny Śląsk, BielskoBiałą 
czy Częstochowę. Nie należy 
tego odczytywać na pewno jako 
jakiekolwiek działania auto
nomiczne. To tylko informacja 
o powitaniu – wyjaśnia Rafał 
Łysy, rzecznik Urzędu Miasta 
w Sosnowcu. 

Co ciekawe, inicjatywa przy-
padła też do gustu liderowi... 
Ruchu Autonomii Śląska. – Po
mysł oceniam bardzo pozytywnie. 
Dobrze, że nie tylko Górnoślązacy 
potrafią dbać o swoją tożsamość. 
Przypominanie o takich sprawach 
jest bardzo ważne w naszym 
regionie i na pewno nikt nie od
biera tego, jako atak. Wiele osób 
w Polsce nie wie, gdzie znajduje 
się ten region, dlatego dobrze, że 
Zagłębiacy próbują się przebić 
z taką informacją. Trudno nie 
przyklasnąć takiej inicjatywie – 
podkreśla Jerzy Gorzelik, prze-
wodniczący RAŚ. 

Zamontowanie witaczy rozwa-
żają również w Dąbrowie Górni-
czej i powiecie będzińskim, ale na 
razie przywitają kierowców tylko 
w Sosnowcu. 

Opłatomat, który zainstalo-
wano na parterze chorzowskiego 
magistratu ma skrócić kolejki do 
kasy, ponieważ pozwoli miesz-
kańcom na samodzielnie opłaty. 
Obsługa odbywa się za pomocą 
ekranu dotykowego. Maszyna 
przyjmuje nominały od 50 groszy 
do 100 złotych. Wpłaty są natych-
miast widoczne i dostępne dla wy-
działu księgowego urzędu. Przez 
najbliższe tygodnie urządzenie 
przyjmować będzie jedynie opła-
ty komunikacyjne, ale od marca 
już wszystkie pozostałe. Opłato-
mat nie pobiera prowizji. – Nie 
ukrywam, że postawiłem sobie za 
punkt honoru zmiany po ostatnim 
rankingu, w którymś z mediów, 
gdzie Chorzów nie plasował się 
na najwyższych pozycjach, jeżeli 
chodzi o obsługę i możliwość za
łatwienia sprawy w urzędzie przy 
pomocy nowoczesnych urządzeń. 
Już dzisiaj ten problem nie istnieje 

– zaznacza Andrzej Kotala, prezy-
dent Chorzowa. 

Dodatkowo w urzędzie w Cho-
rzowie można  płacić również 
kartami płatniczymi. Cztery ter-
minale – trzy w głównym gmachu 
na Rynku i  jeden w USC przy ul. 
Dąbrowskiego – pozwolą na bez-
gotówkowe wnoszenie wszystkich 
urzędowych opłat. Wyjątkiem 
na razie będą podatki. – Do tej 
pory żeby zapłacić na przykład za 
tablice rejestracyjne trzeba było 
pójść do kasy. Były dni, kiedy przed 
jej drzwiami ustawiała się długa 
kolejka mieszkańców. W dodatku 
przyjmowaliśmy tylko gotówkę. 
Tymczasem od dawna standardem 
jest możliwość płacenia kartą. Tak 
będzie teraz również w Chorzo
wie. Jestem pewien, że terminale 
oraz automatyczna kasa znacznie 
usprawnią obsługę naszych miesz
kańców – zapewnia prezydent 
Chorzowa.  

Szczególne zainteresowa-
nie chorzowian wzbudzi ło 
przede wszystkim nowatorskie 

urządzenie płatnicze. – To jest 
pierwszy taki opłatomat w Polsce, 
który na razie umożliwia opłacenie 
wszelkich opłat związanych z wy
działem komunikacji. Nie trzeba 
stać w kolejce, można po prostu 

przyjść do tej maszyny, wprowadzić 
swoje dane – PESEL i przeciągnąć 
dowód osobisty przez czytnik. Tak 
naprawdę możemy wszystko zała
twić w ciągu pięciu minut – dodaje 
Andrzej Kotala. 

Jak działa opłatomat? Auto-
matyczna kasa obsługuje zarówno 
osoby fizyczne, jak i podmioty go-
spodarcze. Identyfikacja w przy-
padku osoby fizycznej następuje 
poprzez podanie indywidualnego 
numeru PESEL, czyli zeskanowa-
nie dowodu osobistego i podanie 
brakujących pięciu cyfr na kla-
wiaturze ekranowej oraz podanie 
dodatkowego komentarza, np. 
numer nadwozia. Przedstawiciele 
firm podają dwa indywidualne 
numery: NIP oraz PESEL osoby 
wpłacającej. Po dokonaniu po-
prawnej wpłaty klient otrzymuje 
potwierdzenie transakcji. – To 
nowatorskie i zaawansowane 
technologicznie rozwiązanie, 
które zmniejszy pracochłonność 
pracowników urzędu, a tym sa
mym przyspieszy obsługę klientów. 
Akurat pierwsi z takiego udogod
nienia mogą korzystać mieszkańcy 
Chorzowa. W niedługim czasie 
planujemy kolejne wdrożenia 
– zaznaczył Michał Bolesławski, 
wiceprezes ING Banku Śląskiego. 

Zagłębie Dąbrowskie wita
Kierowcy, którzy wjeżdżają do Sosnowca już wiedzą, że znajdują się na terenie Zagłębia 
Dąbrowskiego. Przypominają im o tym witacze. 

Nowoczesny urząd w Chorzowie
Ma być szybko i sprawnie. Opłatomat, czyli kasa automatyczna i terminale kart płatniczych 
mają zlikwidować kolejki do kas w chorzowskim urzędzie. 

 Adrian Leks
aleks@kurierpolski24.pl

 Adrian Leks
aleks@kurierpolski24.pl

Zagłębie Dąbrowskie – region historyczno-geograficzny w za-
chodniej Małopolsce, na pograniczu z Górnym Śląskiem. Stanowi 
północno-wschodnią część Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. 
Administracyjnie stanowi północno-wschodnią część województwa 
śląskiego. (źródło: Wikipedia)
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Zagroń Istebna
W Zagroniu na narciarzy 

i  snowboardzistów czekają 
wyciągi: talerzykowy, taśmowy 
oraz krzesełkowy. Najdłuższa 
trasa stoku liczy 840 m. Stok jest 
sztucznie oświetlony, naśnieżany 
oraz ratrakowany.

Pilsko-Jontek Korbielów
Stacja narciarska Pi l -

sko –  Jontek w Korbielowie 
dysponuje 11 wyciągami i ponad 
25 km tras zjazdowych, ogród-
kami zimowymi dla dzieci, wypo-
życzalnią sprzętu narciarskiego
oraz szkołami narciarskimi.

Spółka Linter Tour oprócz wysokorozwiniętej współpracy zagranicznej jest pionierem branży turystycznej w gó-
rach, na Mazurach oraz nad morzem. Obecnie Kompleks Zagroń Istebna i Pilsko – Jontek Korbielów to stoki 
narciarskie, hotele, restauracje, Park Wodny Olza i Meridian Centrum Zdrowia i Energii. Wszystko to znajduje 
się w przepięknych, malowniczych miejscowościach Beskidu Śląskiego oraz Żywieckiego. Zaciszna lokalizacja 
z dala od wielkomiejskiego zgiełku i pośpiechu, bliskość natury, a także szeroki wachlarz oferowanych usług 
stwarzają idealne warunki nie tylko do wypoczynku, ale również do spotkań biznesowych.

W naszych gabinetach 
zabiegowych znajdą Państwo 
fachową i skuteczną pomoc 
międzynarodowej wykwali-
fikowanej kadry medycznej 
różnych specjalizacji: profeso-
rów medycyny oraz lekarzy 
tradycyjnej medycyny chińskiej, 
fizjoterapeutów, specjalistów 
ds. rekreacji i wypoczynku, 

psychoterapeutów, specjalistów 
ds. medycyny estetycznej.

Meridian Centrum Zdrowia 
i Energii organizuje jedyny taki  
w Polsce Naturalny Program 
Leczniczy dla dzieci i dorosłych, 
który pomaga odzyskać energię 
życiową i siły witalne.

W Meridian mają Państwo 
możliwość przeprowadzenia 

kompleksowej diagnostyki całego 
organizmu, konsultacji medycz-
nych oraz zabiegów leczniczych 
pod nadzorem profesorów i leka-
rzy specjalistów. Oferujemy także 
możliwość skorzystania z terapii 
indywidualnych oraz rehabilitacji.

Oferujemy także szeroką 
gamę zabiegów w naszym sa-
lonie urody.

W nowootwartej piramidzie Kompleksu Zagroń Istebna oferuje-
my swoim Gościom nie tylko narty, ale również doskonałą zabawę 
w parku Wodnym OLZA. 

krętą zjeżdżalnię o dł. 70 m, 
2 jacuzzi, 
2 gejzery na środku basenu,
dziką-rwącą rzekę, 
wodospady płaszczowe,
ściankę wspinaczkową, 

leżaki z masażami w wodzie, 
brodzik dla dzieci, 
sauny fi ńskie, 
saunę parową, 
grotę solno-skalną.

zabiegi medyczne, 
ziołolecznictwo, 
hirudoterapię, 
psychoterapię,
fi zjoterapię, 

akupunkturę, 
elektroakupunkturę, 
hydromasaże, 
muzykoterapię, 
tai-chi.

Programy terapii naturalnej obejmują m.in.

Oferujemy Państwu następujące atrakcje:

MERIDIAN Centrum Zdrowia i Energii 

OLZA Park Wodny

Hotel Pilsko-Jontek KorbielówStoki narciarskie

Hotel Zagroń Istebna

W zmodernizowanym i od-
nowionym hotelu Pilsko-Jontek 
Korbielów przygotowaliśmy dla 
Państwa 100 miejsc hotelowych, 
wyposażonych w bezprzewodowy 

internet oraz TV. Do dyspozycji Go-
ści jest również całoroczny basen 
„Pilśnianka” wraz z sauną oraz re-
stauracja ze specjalnościami kuchni 
regionalnej i europejskiej.

Do Państwa dyspozycji jest 
200 miejsc noclegowych w przy-
tulnych  i komfortowych pokojach 
2,  3,  4-osobowych, studiach 
2-osobowych oraz 2 osobowych 
apartamentach. Pokoje wyposa-
żone są w ekskluzywną łazienkę, 
bezprzewodowy internet,TV, tele-
fon stacjonarny. Ponadto do dys-
pozycji Gości oddajemy restaura-
cję Zagroń, restaurację hotelową, 
Aqua Bar, Ski Bar, wiatę góralską, 
grillowiska oraz chatkę myśliwską. 
Z przyjemnością gościmy: grupy 
na turnusy zdrowotne, rodziny 

z dziećmi, miłośników sportu, ak-
tywnych seniorów, sferę biznesu, 
osoby niepełnosprawne.

Niewątpliwą atrakcją w na-
szym Kompleksie jest otwarte 
przez cały rok Mini Zoo. W za-
grodzie zobaczą Państwo wiele 

gatunków zwierząt, zarówno do-
mowych jak i dzikich. Są wśród 
nich osły, daniele, kucyki i wiele 
innych. Przebywanie między zwie-
rzętami pozostawi niezapomniane 
wrażenia wśród najmłodszych, 
jak i starszych Gości.

Kompleks Zagroń Istebna   Zaolzie 1588, 43-470 Istebna, Polska, RECEPCJA CZYNNA 24h na dobę, Rezerwacja indywidualna i grupowa, 
tel.: +48 33 483 20 34,, e-mail: zagron@istebna.org, www.istebna.org

Meridian – Centrum Zdrowia i Energii  tel.: +48 600 727 593, e-mail: meridian@istebna.org, www.meridian-centrum.com
Pilsko – Jontek Korbielów ul. Sitki 8, tel. 33 483-20-27, e-mail: recepcja@pilsko.org, www.pilsko.org

P

Pilsko 1557 m n.p.m 1557 m n.p.m



Na Śląsku coraz większą po-
pularnością cieszą się miejsca nie-
tuzinkowe, a najlepiej takie, które 
nawiązują swoim charakterem do 
czeskiego klimatu. Lata temu, 
w Katowicach działała restauracja 
Ostrawa, niedaleko kina Kosmos, 
ale poza nazwą nie miała wiele 
wspólnego z Czechami. Teraz się 
to zmienia, a właściciele, ale tak-
że klienci typowo czeskich knajp 
mówią o sobie krótko – jesteśmy 
czechofilami. Dlaczego tak bardzo 
lubimy Czechów?

– Pozwolę sobie sparafrazować 
Mariusza Szczygła, który twierdzi, 
że lubimy naszych sąsiadów, dlatego 
że wprowadzają nas w dobry na
strój. Zdolność Czechów do gloryfi
kowania i świętowania zwyczajności 
jest dla Polaków obca i pociągająca. 
Poza tym trzeba zauważyć, że Polacy 
otwierają się na świat. Efektem jest, 
między innymi, bliższe poznanie 
sąsiednich kultur i obyczajowości. 
W ten sposób też powstała fascynacja 
słowiańskim, ale tak innym niż nasz 
narodem. Jeszcze na początku lat 

90 Czesi to byli „pepicy”, teraz to się 
bardzo zmieniło – opowiada Alek-
sander Husak ze Stowarzyszenia 
Przyjaźni Polsko-Czeskiej.

Stowarzyszenie jest obecnie 
nieformalnym zrzeszeniem ludzi, 
którzy lubią zarówno Polskę, jak 
i Czechy. Docelowo będzie otwarte 
dla wszystkich, którym bliska jest 
idea przyjaźni z Czechami i chcą 
poznawać ich kulturę – Jestem 
prawie codziennie świadkiem no
wych przyjaźni pomiędzy Polakami 
i Czechami. Osobiście nie spotkałem 
się też z innym, niż przyjaznym trak
towaniem w Czechach. W odróż
nieniu od Polski niestety – dodaje 
Aleksander Husak.

Co to jednak znaczy knajpa 
w czeskim stylu? – Gdy słyszę „lokal 
w czeskim stylu”, to od razu przycho
dzi mi do głowy czeskie, dobre piwo, 
a poza tym Szwejk na ścianie i tyle. 
My staramy się  odchodzić od takiej, 
stereotypowej wizji „czeskiego stylu” 
– opowiada nam Dariusz Zalega, 
właściciel dwóch, typowo czeskich 
knajp, które działają na Śląsku. 

On sam pochodzi z obrzeży Ślą-
ska Cieszyńskiego i od dzieciństwa 
przechodził przez mosty na Olzie. 

– Tamtejszy styl życia jest bardziej 
na luzie niż w Polsce. Myślę, że ta 
moda na Czechy ma trochę inne 
korzenie na Śląsku, niż w reszcie 
Polski. W końcu od nas wyskok za 
Olzę to kwestia paru godzin, a więc 
każdy ma stamtąd jakieś, zazwyczaj 
miłe wspomnienia – mówi Dariusz.

Jeden z pubów, prowadzonych 
przez Dariusza Zalegę to Rebel Gar-
den w Parku Śląskim, gdzie od dawna 
promuje się czeską kulturę, poprzez 
różnego rodzaju wystawy, pokazy 
filmów, koncerty. Natomiast jawnie 
czeską opcję reprezentuje już Hospoda 
w Katowicach. – Nie tylko serwujemy 
czeskie piwo, czeskie dania, ale też 
na okrągło leci czeska muzyka – od 
Kabatów po Nohavicę, można u nas 
dostać materiały promocyjne Czech 
Tourismu, czy nawet poczytać czeskie 
książki – dodaje Dariusz.

Nawet konkretne sale mają zróżni-
cowany klimat. Tak wiec w Hospodzie 
jest sala praska, z muralem praskiej 
uliczki, sala valaska z posągiem Rade-
gasta, a także sala ostrawska z wielką 
panoramą Ostrawy. Najważniejsi 
jednak zarówno w Rebel Garden, jak 
i w Hospodzie są ludzie, którzy two-
rzą „czeski klimat”. – Jak w czeskich 

knajpach nie ma u nas patrzenia spod 
łba na nowych gości, nie ma pieniactwa, 
są po prostu fajni ludzie – i to jest dla nas 
chyba najważniejszą cechą czeskiego stylu 
knajpowego – dodaje Dariusz. 

Czeskie piwa, gulasze z knedli-
kami, ser smażony z hranolkami, 
zupa czosnkowa, morawska śliwo-
wica i absynt, czeskie sery do piwa 
oraz utopence to tylko niektóre 
specjały serwowane w Hospodzie. 
Dlaczego tak bardzo je lubimy? 
– Czeskie piwo kojarzy się z długimi 
ucztami z przyjaciółmi. Sztuczka 
polega na tym, że Czesi robią piwo 

z mniejszą zawartością alkoholu. 
Powoduje to, że trudniej się nim 
upić, a tym samym można dłużej 
się nim cieszyć. Zawsze w dobrym 
towarzystwie. Co do knedli, to ja się 
na nich wychowałem, a polecam na
tomiast bułkę ze smażonym serem 
i tatarskim sosem. Może to brzmi 
dziwnie, ale jest pyszne! – wyjaśnia 
Aleksander Husak. 

Dariusz Zalega organizuje też 
wycieczki po czeskich minibrowa-
rach. W sumie w tych wyjazdach 
– rebel beer tourach – wzięło udział 
już ponad 1100 osób. 
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Wspólna granica, wspólne problemy
Problemy generuje słynna czeska ulica Stodolni w Ostrawie, gdzie chętnie bawią się również 
młodzi Polacy. Sporo złego robią różnice w prawie narkotykowym w Polsce i w Czechach 
oraz... niewiedza, upowszechniana również przez media.

Śląscy policjanci razem z kole-
gami z Czech właśnie rozpoczęli 
realizację programu zatytułowa-
nego “Wspólna granica, wspólne 
problemy”. Celem jest ogranicze-
nie przestępczości narkotykowej 
w Euroregionie Silesia. Projekt 
ukierunkowany jest przede 
wszystkim na współpracę służb 
kryminalnych i ruchu drogowe-
go w związku z przygraniczną 
„turystyką narkotykową”. Przy 
okazji policja przyjrzy się również 
nielegalnemu alkoholowi, przede 
wszystkim metanolowi, który 
w ostatnich miesiącach zabija.

Projekt zainaugurowano 
w Rybniku i chyba nie był to 
przypadek, bo pełnomocnikiem  
Śląskiego Komendanta Woje-
wódzkiego Policji do spraw tego 
przedsięwzięcia został inspektor 
Teofil Marcinkowski, komendant 
miejski policji w Rybniku. Na 
spotkanie inaugurujące przybyło 
wielu zaproszonych gości, w tym 
przedstawiciele komend głównych 
policji z Polski i Czech, Straży 

Granicznej, Urzędu Celnego oraz 
władz samorządowych Rybnika.

Najwięcej uwagi poświęcono 
tzw. turystyce narkotykowej. 
Źródłem problemu są różnice 
w systemie prawnym obu krajów. 
W Czechach bowiem posiadanie 
narkotyków na własny użytek 
nie jest przestępstwem, a jedynie 
wykroczeniem. W Polsce każda 
ilość jest przestępstwem.

– Niestety, wiele osób nie ma 
tej świadomości. Polacy są przeko
nani, że narkotyki w Czechach są 
legalne, a to bzdura. Owszem, tam
tejsze prawo jest bardziej liberalne, 
ale nic poza tym – mówi jeden 
z policjantów śląskiego garnizonu, 
który zajmuje się narkotykami.

Jak więc jest z narkotykami 
w Republice Czeskiej? Za posia-
danie niewielkich ilości grozi 
grzywna w wysokości do 15 ty-
sięcy czeskich koron. Nie może 
być również mowy o powstaniu 
w Czechach pubów czy coffee sho-
pów na kształt holenderski, gdyż 
w świetle czeskich przepisów je-
dynymi podmiotami, które mogą 
posiadać narkotyki są szpitale, 

apteki i laboratoria. Nieprawdzi-
we są również informacje, jakoby 
można było bezkarnie uprawiać 
w warunkach domowych kono-
pie indyjskie. W takim wypadku 
jeśli jest to uprawa małych ilości, 
grozi kara grzywny, a w większych 
więzienia. – Na terenie naszych 
południowych sąsiadów nie doszło 
do żadnej legalizacji narkotyków, 
a jedynie zmiany przepisów w tym 
względzie – informuje Komenda 
Powiatowa Policji w Cieszynie. 

I również takie niedomówienia 
będą częścią realizowanego pro-
jektu. Obecnie trwają szkolenia. 
Potem rozpoczną się ćwiczenia 
w terenie, m.in. wspólne patrole 
i kontrole samochodów. – Zasta
nawialiśmy się, jak zmiana czeskie
go prawa wpłynie na Polskę. Potem 
obserwowaliśmy, jak ewoluowała 
dynamika przestępczości narko
tykowej. Doszliśmy do wniosku, 
że warto zrealizować taki projekt, 
niezależnie od typowej policyjnej 
pracy – mówią śląscy policjanci.

– Celem projektu jest również 
wsparcie rozwoju społecznoeko
nomicznego szeroko rozumianego 

pogranicza polskoczeskiego. Zależy 
nam przede wszystkim na wspólnych 
działaniach, które doprowadzą do 
ujawnienia przestępczości narkoty
kowej – wyjaśnia insp. Teofil Mar-
cinkowski, szef rybnickiej policji.

Projekt realizowany będzie do 
października. – Mamy nadzieję 
jednak, że owoce będziemy zbierać 
również później, dzięki kontaktom, 
które teraz nawiążemy, i wspólnym 

doświadczeniom – przekonywali 
policjanci. Przedsięwzięcie kosz-
tować będzie 20 tys. 236 euro. 
W 85 procentach projekt dofinan-
sowano z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. 

Dodajmy, że pogranicze 
polsko-czeskie nie jest jedynym 
w Europie, gdzie występują takie 
problemy. Podobnie jest m.in. na 
terenie Beneluksu.

 Antoni Strzelecki
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Śląscy czechofile 
Pasjonaci czeskiej kultury, kuchni i oczywiście piwa podbijają Katowice. W mieście powstają 
miejsca, w których można zjeść tradycyjne knedliki i posłuchać czeskiego folku. 

 MichalinaBednarek
mbednarek@kurierpolski24.pl
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Ustawa śmieciowa, która 
oznacza rewolucję w gospodarce 
odpadami ma w Polsce rozwiązać 
jeden, bardzo poważny problem. 
Dzięki niej mają zniknąć dzikie 
wysypiska, które są zmorą miast, 
ale też terenów je otaczających 
np. lasów. Ustawa zakłada, że gdy 
opłata za wywóz będzie powszech-
na, nikt już nie będzie wywozić do 
lasu starych opon czy gruzu. Nie 
będzie mu się to opłacało, skoro 
i tak opłaty nie uniknie. 

Obecnie opłaty za wywożenie 
śmieci wyglądają tak: mieszkaniec 
bloku rozlicza się za wywóz odpa-
dów z administratorem budynku 
albo spółdzielnią mieszkaniową. 
Inaczej wygląda to w przypadku 
tych, którzy mieszkają w domach 
jednorodzinnych. Takie osoby mu-
siały podpisać umowę z fi rmą, która 
odbiera śmieci. Za każdy dodatkowy 
wywóz musiały też jednak dodatko-
wo zapłacić i może właśnie to było 
powodem rozrastania się dzikich 
wysypisk – nie wszyscy chcieli dać 
„zarobić” fi rmie wywozowej. 

1 stycznia weszła w życie nowa 
ustawa o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach. Zgodnie 
z jej zapisami, od lipca 2013 r. to 
gminy będą odpowiedzialne za go-
spodarkę odpadami. Organizacja 
i kontrola całego procederu będzie 
w rękach władz miejskich. 

Co się zmieni? Firmę wywo-
żącą śmieci wybierze nam gmi-
na, a cena za usługę będzie taka 
sama dla wszystkich mieszkańców 
i ustali ją rada miejska. To miasto 
zapewni nam odbiór wszystkich 
odpadów, według stałej ustalonej 
stawki. Rady miejskie na Śląsku 
i w Zagłębiu podjęły już pierwsze 
decyzje. Wynika z tego, że im 
większe miasto, tym stawki za 
przewóz śmieci wyższe. 

Wiążące decyzje podjęto 
już w Katowicach. Pomimo że 
pierwotne ustalenia były inne, 
zdecydowano się na rozwiązanie, 
które wybrała większość miast 
należących do Górnośląskiego 
Związku Metropolitalnego.

– Początkowo rozważano wprowa
dzanie w Katowicach stawek uzależ
nionych od zużycia wody. Miał być to 
najbardziej wiarygodny system pomiaru, 
ostatecznie zdecydowano się na ustalanie 
stawki od ilości osób zameldowanych 
w mieszkaniu. Początkowo stawki miały 
być też wyższe, tzn. 18 złotych za posegre
gowane śmieci i 24 za nieposegregowane. 
Prezydent Piotr Uszok zadecydował 

jednak, że ostateczna kwota będzie 
wynosić 14 złotych za posegregowane 
śmieci i 20 za nieposegregowane – mówi 
Jakub Jarząbek, rzecznik prasowy UM 
Katowice. 

Podobny schemat przyjęły 
władze Świętochłowic. Ich zda-
niem, mniej sprawiedliwe byłoby 
naliczanie opłat uzależnionych od 
wielkości lokalu.

– Świętochłowice przyjęły model 
naliczania opłat za ilość osób zameldo
waną w lokalu. Stawki przedstawiają 
się w następujący sposób. 11 złotych 
za śmieci posegregowane i 18 złotych 
za śmieci nieposegregowane. Jest to 
naszym zdaniem najbardziej sprawie
dliwa forma zapłaty. Na przykład jeśli 
przyjęlibyśmy model naliczania opłat 
od powierzchni mieszkania mogłoby 

to być niewspółmierne z ilością pro
dukowanych śmieci. Jedna osoba może 
mieszkać w 90 metrowym mieszkaniu 
samotnie i nie produkuje tyle odpadów 
co, na przykład, pięcioosobowa rodzina 
mieszkająca w lokalu, który ma 60 
metrów kwadratowych – wyjaśnia 
Krzysztof Maciejczyk, rzecznik pra-
sowy Urzędu Miasta Świetochłowice. 

Jeszcze taniej będzie w Cho-
rzowie – Prezydent Chorzowa 
Andrzej Kotala na czwartkowej 
sesji Rady Miasta wniósł projekt 
uchwały zmieniający stawki za wy
wóz odpadów, które będą obowią
zywać od 1 lipca 2013 roku. Nowe 
stawki liczone na jedną osobę to: 

11 złotych za odpady segregowane 
i 15,50 złotych za śmieci niepo
segregowane – mówi Krzysztof 
Karaś, rzecznik prasowy Urzędu 
Miasta Chorzów.

Prezydent argumentował, że 
na uwadze trzeba mieć przede 
wszystkim dobro mieszkańców. 
– Obniżenie stawek jest konieczne, 
biorąc pod uwagę trudną sytuację 
społecznomaterialną naszych 
mieszkańców oraz kryzys, który 
coraz mocniej dotyka kraj, a także 
nasze miasto – wyjaśniał przed 
głosowaniem Andrzej Kotala.

W Dąbrowie Górniczej także 
postawili na metodę naliczana 
od liczby osób zameldowanych 
w danym lokalu. – Wybrana zo

stała taka metoda, ponieważ jest 
ona najbardziej słuszna. Do tej 
pory zarówno w zasobach loka
lowych MZBM, jak i w blokach 
spółdzielczych opłaty za śmieci 
były naliczane w ten sposób i tak 
też pozostanie w warunkach nowej 
ustawy śmieciowej. Stawki to 10 
złotych za posegregowane i 15 zło
tych za odpady zmieszane – tłuma-
czy Bartosz Matylewicz, z Urzędu 
Miasta w Dąbrowie Górniczej. 

Segregowane 12 złotych, a bez 
wstępnej, domowej selekcji 18 zło-
tych. To stawki, które będą obo-
wiązywały za śmieci w Sosnow-
cu. –Rada Miejska w Sosnowcu 

zdecydowała, że wysokość opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi powstającymi w za
mieszkałych nieruchomościach na 
terenie Sosnowca, stanowić bę
dzie iloczyn liczby mieszkańców 
zamieszkujących daną nieru
chomość oraz określone stawki. 
Nowy system obejmuje wszystkich 
mieszkańców miasta oraz osoby 
nie będące mieszkańcami, ale 
przebywające dłużej na jego tere
nie, czyli pracujące i świadczące 
usługi, a także podmioty produk
cyjne, handlowe, które wytwarza
ją odpady komunalne na terenie 

miasta – informuje Joanna Czapla 
z Referatu Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi w Sosnowcu.

Nie wszystkie gminy w woje-
wództwie śląskim przyjęły uchwały, 
związane z nowymi przepisami 
śmieciowymi. Niemal połowa z nich 
nie zmieściła się w terminie, czyli do 
końca ubiegłego roku. – Komplet 
uchwal przyjęło jedynie 97 spośród 
167 gmin naszego regionu. Aż 32 
gminy nie podjęły żadnej uchwały, 
zaś w 38 samorządach radni jedynie 
częściowo dopełnili obowiązku, tłu
macząc się tym, że czekają na nowe
lizację ustawy – mówi Krzysztof No-
wak, dyrektor Wydziału Nadzoru 

Prawnego Urzędu Wojewódzkiego 
w Katowicach. Na pytanie, w jaki 
sposób sprawdzane będzie, kto 
faktycznie segreguje śmieci (ma to 
upoważniać do niższych opłat) do 
tej pory nie ma odpowiedzi. – To 
jest jedno z wielu pytań, które nas 
nurtuje, ale jak na razie nie znamy 
na nie odpowiedzi. Nie wiadomo 
jeszcze, w jaki sposób gminy będą to 
weryfi kować  – dodaje Nowak. 

Problemów z nową ustawą na 
pewno nie będą mieć w Pszczynie. 
Tutaj już od 2008 roku za śmieci 
odpowiada gmina. Zadecydo-
wali o tym mieszkańcy, którzy 
w referendum poparli specjalny 
podatek śmieciowy. W Pszczynie 
opłata wynosi obecnie 6,50 zło-
tych od mieszkańca za miesiąc. 
Pozytywne efekty w mieście widać 
już od dawna. – Widzimy to po 
pierwszych latach, czyli 20082009 

rok. Ile tych śmieci, które nie były 
skanalizowane mówiąc bru

talnie, ile tych śmieci lą
dowało w lasach 

i przydroż

nych rowach. W 2010 roku fi rmy 
wywozowe odebrały o ponad 90 
proc. odpadów więcej niż w roku 
2007. Dostosowanie gminy do 
nowego systemu niesie za sobą 
pewne zagrożenia. Każda gmina 
ma swoją specyfikę. Inaczej sys
tem działa na osiedlach domków 
jednorodzinnych, a inaczej na 
terenie dużego osiedla bloków. 
Na pewno ustawa wprowadziła 
porządek, a w gminie jest czysto. 
Statystyki pokazują, że miesz
kańcy do serca wzięli sobie także 
odpowiedzialność za segregację 
– powiedział Dariusz Skrobol, 
burmistrz Pszczyny.

za śmieci posegregowane i 18 złotych 
za śmieci nieposegregowane. Jest to 
naszym zdaniem najbardziej sprawie
dliwa forma zapłaty. Na przykład jeśli 
przyjęlibyśmy model naliczania opłat 
od powierzchni mieszkania mogłoby 

głosowaniem Andrzej Kotala.
W Dąbrowie Górniczej także 

postawili na metodę naliczana 
od liczby osób zameldowanych 
w danym lokalu. – Wybrana zo
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Pszczyna wyprzedziła ustawę
Od lipca 2013 gminy będą odpowiedzialne za wywóz odpadów. Urzędnicy już wprowadzają 
zmiany w metodach naliczania opłat i ustalania nowych stawek. Wyjątkiem jest Pszczyna, 
w której ten problem rozwiązano w 2008 roku, nie czekając na ustawę. 

 MichalinaBednarek
mbednarek@kurierpolski24.pl

Ważne sprawy
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Kawior to prawdziwie kró-
lewski przysmak, o specyficznym 
aromacie. Nic z tego nie robią so-
bie jednak naukowcy, którzy dziś 
kawior potrafią zrobić z arbuza, 
mango, coca-coli czy whiskey. 
To jednak nie wszystko. Dzięki 
ich „zabawom” w kuchni, maka-
ron przybiera smak parmezanu, 
lody smak jajecznicy i bekonu, 
a rozmaryn postać pianki. Kto by 
też pomyślał, że można gotować 
w azocie lub smażyć w wodzie. 

Naukowcy już w latach 40. 
XX wieku badali i opisywali 
procesy chemiczne i fizyczne, 
zachodzące w produktach spo-
żywczych, podczas ich ogrzewa-
nia, mrożenia, przechowywania. 
W XXI wieku popularnym ter-
minem „kuchnia molekularna” 
określa się przygotowywanie 
tradycyjnych posiłków, wykorzy-
stując ich właściwości fizyczne 
i chemiczne, tak aby zadziwiały 
smakiem, zapachem, a nawet 
kształtem. Dzięki tej innowacyj-
nej metodzie gotowania, obecnie 
można spróbować jak smakuje 
jajko o smaku brzoskwini albo 
mrożona herbata, która zamiast 
posmaku cytryny, ma posmak 
wołowiny. 

Ulubione techniki? Jest ich 
sporo, począwszy od mrożenia 
ciekłym azotem albo suchym 
lodem, przez dodawanie agaru, 
gumy guar czy lecytyny, aż po go-
towanie w próżni. Szefowie kuchni 
mrożą potrawy w temperaturze 
-196 °C, tworzą pianki, gorące żele, 
bardzo powoli pieką w niskiej tem-
peraturze oraz smażą nie w oleju, 
ale w wodzie! 

– Nie jest dla nas żadnym 
problemem przygotować galaret
ki, które nawet w temperaturze 
pokojowej tężeją w bardzo krót
kim czasie, zupę pomidorową 
w formie makaronu, sos jogurto
wy, zamknięty w żelowej otoczce, 
a nawet jajko sadzone o smaku 
owocowo – kokosowym, czy bitą 
śmietanę o kolorze smerfowym – 
wylicza Gabriela Wanat, dietetyk 
i wykładowca Śląskiego Uniwer-
sytetu Medycznego, która gotuje 
w sposób „molekularny”.

Nie trzeba mieć laboratorium, 
żeby przygotować takie danie. Kuch-
nia molekularna jest jednak dla tych, 
którzy oczekują od posiłku czegoś 
więcej niż zaspokojenia głodu. 

– W domowych warunkach 
można pobawić się niektórymi 
technikami. Nie ma tu jednak miej
sca na spontaniczność, dodawanie 

składników „na oko” czy goto
wanie bez przepisów. Trzeba się 
zaopatrzyć w specjalny sprzęt do 
gotowania niskotemperaturowego 
i dodatki do żywności. Nie poleca
łabym mrożenia z ciekłym azotem 
o temperaturze 195, może to grozić 
wypadkiem przy pracy – tłumaczy 
Gabriela Wanat.

Czy kuchnia molekularna 
może zastąpić tradycyjną? Na 
pewno nie aspiruje do tego, po-
nieważ jest bardzo czasochłonna, 
wymaga dodatkowych sprzętów, 
często wręcz laboratoryjnych. 

– Same dodatki, mimo że nie
szkodliwe są zbyt kosztowne dla prze
ciętnego konsumenta, więc nie sądzę, 
aby kiedykolwiek zastąpiły tradycyjne 
składniki, patelnie czy garnki. Choć 
„sous vide” czyli gotowanie próżniowe 
można uznać za zdrowe, ponieważ 
mięso zamknięte w opakowaniu 
próżniowym nie styka się z wodą, co 
pozwala zachować naturalne aromaty 
i składniki odżywcze potraw, to tech
nika ta wymaga posiadania drogiego 
sprzętu. Odpowiednikiem może być 
gotowanie w szczelnie zamkniętych wo
reczkach, odpornych na temperaturę. 
Zwyczajowe porcje w kuchni moleku
larnej nie są też duże, tym samym nie 
zasycą głodu jak tradycyjny posiłek. Jest 
to kuchnia dla konsumentów, którzy 
lubią być zaskakiwani, szukają w po
siłku nowych smaków – przekonuje 
Gabriela Wanat. 

Nie oznacza to, że tego typu 
kuchnia jest dla przeciętnej 
pani domu całko-
wicie bezużyteczna. 
Mało kto wie, że sok 
ze świeżego ana-
nasa może zastąpić 
tłuczek! 

– Zamiast trakto
wać mięso tłuczkiem, 
nastrzykujemy lub mo
czymy w soku i zosta
wiamy na pięć minut, 
a następnie smażymy. 
Mięso powinno być po 
tym zabiegu miękkie 
i soczyste w środku. 
Jeżeli zostawimy mięso 
w soku zbyt długo, ulegnie 
strawieniu i będzie nie 
do zjedzenia – opowiada 
Gabriela. 

Chociaż tak trudna 
w przygotowaniu, kuchnia 
molekularna jest dziś bar-
dzo modna. Na świecie re-
stauracje, w których serwuje 
się dania oparte o techniki 
kuchni molekularnej cieszą 
się dużą popularnością. 

– Hiszpańskie El Bulli 
czy brytyjska Fat Duck są 
tak oblegane, że rezerwację 

trzeba robić z miesięcznym wyprze
dzeniem. W Polsce, a zwłaszcza na 
Śląsku lubimy sobie pojeść smacznie 
i dużo, może z tego powodu ten trend 
dociera tu jedynie jako jednorazowe, 
egzotyczne pokazy – podsumowuje 
Gabriela Wanat. 

Ostatnio pokaz technik kuch-
ni molekularnej można było zoba-
czyć 23 października 2012 podczas 
Festiwalu Nauki w nowo otwar-
tym budynku Zakładu Żywienia 
Człowieka w Zabrzu. 

Mrożona herbata jak wołowina
Smażenie schabowego w oleju już wyszło z mody. Teraz na kuchenne salony wkraczają 
naukowcy i smażą w wodzie! Co jeszcze są w stanie wymyśleć? A chociażby kawior z coca-coli!

 MichalinaBednarek
mbednarek@kurierpolski24.pl
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My mamy dla Was przepis rodem  

z kuchni molekularnej, który możecie 

wykonać w domu.

Kuleczki z sosu jogurtowego

Składniki kulki:

Jogurt naturalny 3,5%- 150g

Cukier puder- 10g

Sok z cytryny- 5g

Wymieszać wszystko razem.

Kąpiel alginianowa:  

1000g wody, 5g alginianu sodu

Miksować blenderem do 

rozpuszczenia alginianu. Następnie 

nabierać łyżeczką jogurt i delikatnie 

wlewać do roztworu alginianu, tak 

żeby powstał kształt kulki. Po 2 

minutach wyciągnąć i wypłukać 

w czystej wodzie. Podawać jako 

dodatek do sałatki owocowej.

Więcej informacji na stronie 

internetowej studia AkuDanceVita, 

www.akudancevita.pl.

Sok truskawkowy z agarem w formie 
kuleczek.

Brzoskwiniowe żółtko i waniliowe białko.

Jajko sadzone na słodko.

Sos jogurtowy na listku szpinaku w towarzystwie bazylii i serduszka z pomidora.
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Urząd Komunikacji Elektro-
nicznej bije na alarm, ponieważ 
skala tego zjawiska w ostatnim 
czasie jest coraz większa. Nara-
żeni są przede wszystkim posia-
dacze telefonów komórkowych. 
Mechanizm działania oszustów 
jest stosunkowo prosty i opiera 
się w dużej mierze na nieuwadze 
samego użytkownika. Wykorzy-
stywana jest po prostu skłonność 
ludzi do oddzwaniania na nieode-
brane połączenia.

Telefon z Wybrzeża  
Kości Słoniowej
Numery komórkowe, pod 

które dzwonią oszuści są wybie-
rane losowo. Najczęściej dzwoni 
do nas nieznany numer z dość 
egzotycznego kraju, na przykład 
z Republiki Konga (numer kierun-
kowy +243) lub Wybrzeża Kości 
Słoniowej (+225). Takie połączenia 
przychodzą często w godzinach 
wieczornych i w nocy, co jest ce-
lowym działaniem, aby skłonić 
nas do oddzwonienia. Początek 
międzynarodowego numeru, któ-
ry pokazuje wyświetlacz telefonu 
komórkowego może być bardzo 
łatwo pomylony z numerem kie-
runkowym naszej strefy. Chodzi 
między innymi o Warszawę (22) 
czy Płock (24).  – Wygląda na to, że 
dzwonili do mnie z Konga. Nawet 
nie wiedziałam, że coś takiego może 
mi się przytrafić, a jednak. Telefon 
był o godzinie 6.53. Nie zdążyłam 
odebrać, a kiedy puściłam sygnał 
okazało się, że na koncie zostało mi 
60 groszy. Na początku nie wiedzia
łam, o co chodzi, aż do momentu 

kiedy zaczęto o tym mówić. Trzeba 
rzeczywiście zwracać na to uwagę. 
Ja miałam już z tym do czynienia 
i dostałam nauczkę  – opowiada 
Marta. 

 – Ktoś do mnie dzwonił z nie
znanego numeru w środku nocy. 
Rano postanowiłem z ciekawości 
oddzwonić, ale po odebraniu nikt 
nie odpowiadał. Minęło kilka se
kund i się rozłączyłem. Dopiero 
później sprawdziłem i dowiedzia
łem się, że dzwoniłem do Finlandii, 
a z mojego konta ubyło ponad 30 
zł  – wspomina Janusz. 

Lepiej nie oddzwaniaj
Nieświadomi podstępu ludzie 

często oddzwaniają na ten numer 
i są obciążani przez operatorów 
kosztami, jak za połączenia mię-
dzynarodowe. To jednak nie ko-
niec problemów, ponieważ zdarza 
się również, że celowo połączenia 
te są wydłużane. W słuchawce 
użytkownikowi symulowany jest 
sygnał zakończenia połączenia 
i jeżeli on sam się nie rozłączy,    
poprzez naciśnięcie czerwonej 
słuchawki, to połączenie trwa 
nadal. Co za tym idzie, operator 
nalicza dalej opłaty za tę rozmo-
wę.   – Za oddzwonienie na wy
świetlony numer z Wybrzeża Kości 
Słoniowej lub Konga użytkownik 
z Polski pewnie otrzyma wkrótce 
od swojego operatora telekomuni
kacyjnego rachunek z podliczonymi 
kosztami na billingu telefonicznym. 
Następnie operator z Polski będzie 
musiał część tej opłaty oddać ope
ratorowi z Kongo lub Wybrzeża 
Kości Słoniowej, a tamten najpraw
dopodobniej podzieli się zyskami 
z podmiotem, który wydzierżawił 
numer lub numery, z którego 

generowane są wywołania telefo
niczne do użytkowników w Polsce  
– wyjaśnia Jacek Strzałkowski, 
rzecznik prasowy Urzędu Komu-
nikacji Elektronicznej. 

Dlatego, jeżeli nie spodzie-
wacie się telefonu z zagranicy, 
a wyświetlony na telefonie numer 
jest zadziwiająco długi lub nie 
kojarzysz takiego międzynaro-
dowego numeru kierunkowego, to 
lepiej nie oddzwaniajcie. Warto też 
zwrócić uwagę przed wykonaniem 
połączenia albo odpisaniem na 
smsa, czy dany numer nie należy 
do zakresu numeracji wykorzy-
stywanej do świadczenia usług 
o podwyższonej opłacie, czyli 
0700. 

Hakerzy podszywają się 
pod policję
Nieodebrane połączenia z eg-

zotycznych krajów to nie jedyne 
zagrożenia, które pojawiają się 
w ostatnim czasie. Niebezpie-
czeństwo czeka także w świecie 
wirtualnym. Policja ostrzega 

przed wirusem Weel-
sof. Złośliwe oprogramowanie 
uniemożliwia użytkownikom 
dostęp do komputerów. Po ataku 
wyświetla się strona internetowa 
z informacją, że komputer został 
zablokowany przez policję. Do 
tego dochodzi żądanie wpłace-
nia określonej kwoty, w zamian 
za usunięcie blokady. Starannie 
opracowana witryna interne-
towa, opatrzona logiem policji 

może wprowadzać w błąd wielu 
internautów. Co gorsze, pojawiła 
się już nowa wersja tego wiru-
sa. Na ekranie zaatakowanego 
komputera wyświetla się także 
informacja o jego zablokowa-
niu, logo policji z nazwą miasta 
Sępólno Krajeńskie oraz zdjęcie 
Komendanta Głównego Policji. 
Do tego wirus przejmuje kon-
trolę nad zainstalowaną kamerką 
internetową i wyświetlany jest 
komunikat o nagrywaniu obrazu 
w celu identyfikacji użytkowni-
ka. Odblokowanie komputera ma 
nastąpić po uiszczeniu od 200 
do 500 zł. 

– Zablokowanie komputera 
może nastąpić w wyniku wejścia 
na zainfekowaną stronę interneto
wą, bądź otworzenia zarażonego 
załącznika wiadomości mailowej. 
Dokonywane są wtedy zmiany 
w plikach systemowych i rejestrze 
systemowym, co powoduje ograni
czenie funkcjonalności komputera. 

Blokada działa rów

nież po uruchomieniu 
komputera w trybie awaryjnym  – 
tłumaczy Andrzej Gąska, rzecznik 
prasowy KWP Katowice. 

Oczywiście dokonanie wpła-
ty nie gwarantuje odblokowania 
komputera. Najlepiej od razu 
skontaktować się z informaty-
kiem. Aby nie stać się ofiarą ataku 
hakerów, powinniśmy korzystać 
z legalnych i aktualizowanych 
programów antywirusowych.

Uwaga na telefonicznych 
oszustów!
Połączenie telefoniczne do nieznanego numeru może nas drogo kosztować. Oszuści 
opracowali nową metodę, na którą nabrało się już wiele osób w Polsce. Niebezpieczeństwa 
czekają na nas także w sieci. 

 Adrian Leks
aleks@kurierpolski24.pl

+243 OSZUST
+225 OSZUST
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CYKLINOWANIE 
R E K L A M A

Wydarzenia kulturalne

Inopoleku 
czyli afrykanizacja po Śląsku
Afrykańskie słońce, ciepłe barwy i energiczne kształty – takie 
właśnie jest malarstwo Alberta Christopha Recka, którego 
życie podzielone było między Śląsk a Afrykę. W Galerii Szyb 
Wilson można oglądać niezwykłą wystawę jego prac. 

Koncert Noworoczny 
z Bogusławem 
Kaczyńskim
Dwunasta edycja Koncertu Noworocznego odbędzie się 
20 stycznia w Miejskim Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie.

Koncert Noworoczny z udzia-
łem gwiazd to już tradycja w Ja-
worznie i gratka dla prawdziwych 
melomanów. W tym roku gościem 
specjalnym koncertu będzie Bogu-
sław Kaczyński, który poprowadzi 
całe wydarzenie. Koncert odbędzie 

się z towarzyszeniem Orkiestry 
Filharmonii Świętokrzyskiej pod 
dyrekcją Piotra Wijatkowskiego. 
Na scenie wystąpią soliści: Ka-
tarzyna Oleś-Blacha – sopran, 
Magdalena Idzik – mezzosopran 
oraz Dariusz Stachura – tenor.

Ogromna cyberarena 
w katowickim Spodku

Albert Christoph Reck urodził 
się w 1922 roku w Krapkowicach 
na Śląsku Opolskim, dopiero jed-
nak w 1962 roku po raz pierwszy 
odwiedził Afrykę i od tego czasu 
jego życie podzielone jest między 
Europę, a resztę świata. Śląskiego 
malarza Afryka zafascynowała go 
tak bardzo, że nie był w stanie jej 
opuścić i już rok później osiedlił 
się na stałe w RPA. Jednak Europy 
też nie chciał wykluczać, więc jego 
życie upłynęło na ciągłej podróży 
pomiędzy tymi dwoma, tak róż-
nymi od siebie światami. Wystawa 
malarstwa Alberta Recka zatytu-
łowana została Inopoleku z kilku 
powodów. Po pierwsze, taką nazwę 
miał kuter, którym artysta odbył 
podróż z Kilonii do Natalu. Miało to 
miejsce podczas jego przeprowadzki 

z RPA. Warto jednak zwrócić uwagę 
na symboliczne znaczenie tej na-
zwy. Przecież Inopoleku w gwarze 
śląskiej oznacza nic innego jak 
zwrot „spokojnie, powoli”. Tym 
samym nazwa wystawy łączy 
w sobie, w sposób symboliczny, 
dwie ojczyzny malarza. Reck, któ-
ry porównywany jest do Picassa 
nie trzyma się jednego stylu, ale 
w jego twórczości zawsze powra-
cają te same motywy, związane 
zarówno ze Śląskiem, jak i z Afry-
ką. W katowickiej Galerii Szyb 
Wilson, gdzie jeszcze do końca 
lutego odbywa się wystawa, można 
oglądać ponad 130 prac, wykona-
nych za pomocą kredek, pisaków 
i gwasz. Nie zabrakło też malun-
ków olejnych. Wystawę można 
oglądać do 28 lutego.

Nie masz rajdówki, a mimo to 
bardzo chcesz wziąć udział w rajdzie 
samochodowym? Nic stracone-
go. Teraz gruchoty dostają swoje 
drugie życie. 20 stycznia, o godz. 
10:30 rozpoczną się śląskie zawody  
Wrak Race, podczas których do 
rywalizacji staną prawdziwe wraki. 
Zawodnicy będą ścigać się na torze 
Dakar Drift  w Rudzie Śląskiej, na 
ul. Ratowników 1. Jest to jedyny taki 
obiekt na Śląsku i w Europie. Ma aż 
1800 metrów długości, a w tym 24 
zakręty, hopy i szykany. Wartość 
samochodu, który bierze udział 
w wyścigu nie może przekraczać 

1000 złotych – takie są wymogi 
udziału w rajdzie. Każdy z uczest-
ników zawodów jeździ po torze 
przez 30 minut, a wygrywa ten, 
który w tym czasie zrobi najwięcej 
okrążeń. Tutaj nie liczy się błysz-
cząca karoseria, ale wytrzymałość, 
zarówno kierowcy jak i samochodu. 
Sam rajd nie jest też przeznaczony 
tylko dla mężczyzn, wśród pięćdzie-
sięciu uczestników znajdą się także 
dwie, odważne kobiety. Każdy kto 
ma ochotę zobaczyć te niezwykłe 
widowisko powinien przyjechać 
do Rudy Śląskiej już 20 stycznia 
(niedziela). 

W konkursie wystąpią  grupy 
teatralne z placówek opiekuń-
czo – leczniczych, warsztatów 
terapii zajęciowej oraz organizacji 
zajmujących się pracą z osobami
niepełnosprawnymi z terenu Ślą-
ska. Od kilkunastu lat, na deskach 
Miejskiego Centrum Kultury pen-
sjonariusze Państwowego Zakładu 
Opiekuńczo Leczniczego w Mię-
dzybrodziu Żywieckim wystawiają 
swoje jasełka. Te przedstawienia 
cieszyły się wielkim zainteresowa-
niem publiczności. Przesłanie o na-
rodzinach Jezusa miało nie tylko 
wymiar religijny, ale także ludzki.

Widzowie obserwując, jak 
aktorzy przełamują sw je bariery 
i lęki,  bardzo mocno  przeżywali 
to niezwykłe przedstawienie. Pięć  

lat  temu organizatorzy tego przed-
stawienia postanowili zorganizować 
przegląd zespołów teatralnych osób 
niepełnosprawnych z terenu Śląska. 
Od samego początku jasełka osób 
niepełnosprawnych wspierał ksiądz 
biskup Tadeusz Rakoczy. Ordy-
nariusz diecezji żywieckiej był na 
przedstawieniach , wpierał  aktorów. 
Dlatego przegląd  organizowany 
jest od samego początku  pod jego 
honorowym patronatem.

 Tegoroczny   przegląd rozpocz-
nie się  18 stycznia w żywieckim 
MCK, o godzinie 8.00.  Uroczyste 
rozdanie nagród  zaplanowane jest 
na godzinę 17.00. Honorowy patro-
nat nad jasełkami sprawują: biskup 
diecezji bielsko- żywieckiej, bur-
mistrz  Żywca i starosta żywiecki.

Przełamują  bariery – jasełka osób niepełnosprawnych
Trwają ostatnie przygotowania do V Przeglądu Widowisk Jasełkowych w Żywcu.
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Wyścig wraków w Rudzie Śląskiej
Wrak Race Silesia będzie miał swoją zimową edycję. Już  20 stycznia 
tor Dakar-Drift w Rudzie Śląskiej stanie się areną zmagań 
samochodów, które już dawno powinny zakończyć swój żywot. 

Maniacy gier komputerowych 
ze Śląska powinni poczuć się mile 
zaskoczeni. W styczniu, po raz 
pierwszy w Polsce i to właśnie 
w katowickim Spodku odbędzie 
się największy na świecie turniej 
dla graczy komputerowych, Intel 
Extreme Masters.

Ci, którzy namiętnie grają 
w StarCraft  II albo w League of 
Legends powinni w dniach 18-
20 stycznia odwiedzić katowicki 
Spodek. Zawodnicy, biorący udział 
w turnieju Intel Extreme Masters 
będą rywalizowali właśnie w tych 

dwóch grach. Pula nagród do 
zgarnięcia jest pokaźna. W pierw-
szym wypadku można wygrać 32 
tys. dolarów, w drugim aż 50 tys.

Nie załapałeś się na turniej? 
Żadna strata. Dla widzów, którzy 
przybędą obserwować zmagania 
graczy przygotowano specjalną 
strefę, Intel Experience Zone, gdzie 
będą rozgrywane amatorskie tur-
nieje e-sportowe. Tam też dowiecie 
się wszystkiego o nowościach na 
rynku gier. Te wszystkie atrakcje już 
w dniach: 18-20 stycznia 2013 roku 
w katowickim Spodku.

solid
nie 

Ustroń - Zawodzie
wygodne pokoje, wczasy, 

weekendy 
tel.33 854 36 75

www.pokojeewa.net.pl
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Karambol  
w Miasteczku 
Śląskim

Na Drodze Wojewódzkiej 
nr 908 w Miasteczku Śląskim 
koło Tarnowskich Gór zderzyły 
się cztery samochody. Trzy osoby 
trafiły do szpitala.

Intensywne opady śniegu 
mogły być przyczyną wypadku 
na DW908. Ze wstępnych usta-
leń policji wynika, że kierujący 
samochodem audi A3 w trakcie 
wyprzedzania opla astry zderzył 
się z jadącym z naprzeciwka audi 
A4. Następnie kierowca renault 
clio, który jechał za A4, zjechał 
na lewy pas, żeby uniknąć zderze-
nia z samochodami, tam jednak 
uderzył w opla astrę. W wyniku 
karambolu ranne zostały trzy oso-
by. To kierowca i pasażerka audi 
A4 oraz pasażerka opla. Wszyscy 
kierowcy byli trzeźwi.

Śmierć  
w płomieniach

Niedaleko kompleksu le-
śnego w Częstochowie wybuchł 
pożar. Niestety, zginęły w nim 
trzy osoby.

Do pożaru doszło przy uli-
cy Towarowej w Częstochowie. 
W ogniu stanął prowizorycz-
ny barak i szałasy, zbudowane 
przez osoby bezdomne. To 
prawdopodobnie koczowisko, 
w których chcieli przetrwać 
zimę. Zbity z desek, dywanów 
i szmat barak spłonął doszczęt-
nie. Podczas gaszenia zgliszczy, 
strażacy znaleźli zwłoki trzech 
osób, dwóch mężczyzn i jednej 
kobiety. To prawdopodobnie 
bezdomni, którzy tutaj przeby-
wali. Wszystko wskazuje na to, że 
doszło do zaprószenia ognia na 
skutek używania piecyka. Trwa 
ustalanie okoliczności pożaru 
oraz tożsamości ofiar.

Czołowe  
zderzenie

Tragedia na drodze w miej-
scowości Ujsoły koło Żywca, 
gdzie w wyniku wypadku zginęła 
45-letnia kobieta. 

Mieszkanka Ujsół prowadziła 
daewoo matiza. Na łuku ulicy 
Dziekana Pułki utraciła panowa-
nie nad samochodem i zjechała na 
przeciwległy pas jezdni. Doszło do 
czołowego zderzenia z hyundaiem, 

którego prowadziła 20-letnia 
mieszkanka Glinki. 45-letnia 
kobieta w stanie ciężkim została 
przewieziona do szpitala w Żywcu, 
gdzie niestety na skutek ponie-
sionych obrażeń zmarła. Na razie 
nie wiadomo, co było przyczyną 
tragicznego wypadku. 

Morderstwo  
w Rudzie Śląskiej

Libacja alkoholowa w Rudzie 
Śląskiej zakończyła się tragicznie. 
Podejrzanemu, który przyznał 
się już do winy, grozi dożywocie.

Na policję zgłosił się męż-
czyzna, który wyznał, że w jego 
mieszkaniu znajdują się zwłoki. To 
kolega, którego 34-latek zabił kilka 
dni wcześniej. W mieszkaniu przy 

ulicy 11 listopada w Rudzie Śląskiej 
znaleziono ciało 39-latka. Rodzaj 
obrażeń wskazywał, że mężczy-
zna stał się ofiarą zabójstwa. Pro-
kurator zlecił wykonanie sekcji 
zwłok. Rudzianin wyjaśnił przed 
prokuratorem okoliczności zda-
rzenia. Sąd aresztował 34-letnie-
go podejrzanego na okres trzech 
miesięcy. Za popełnioną zbrodnię 
mężczyźnie grozi kara dożywot-
niego pozbawienia wolności.

Zabawa  
w mafię

Grozili kobiecie pozbawieniem 
życia i zażądali od niej 150 tysięcy 
złotych. Chcieli szybko zarobić, ale 
teraz spotka ich zasłużona kara.

Trzej mieszkańcy powiatu 
częstochowskiego wpadli na po-
mysł wymuszenia pieniędzy od 
mieszkanki Koniecpola. Rzucili 
kamieniem w okno domu kobiety 
i w załączonym liście żądali 150 
tysięcy złotych. Zagrozili jej śmier-
cią, jeśli nie przekaże im pienię-
dzy. Przestępcy wyznaczyli dzień 
i miejsce złożenia gotówki. Poli-
cjanci zorganizowali zasadzkę i za-
trzymali 20-letniego mężczyznę. 

Miał dwóch wspólników – 19 
oraz 17-latka. Dwóm dorosłym 
przestępcom grozi do 10 lat pozba-
wienia wolności. Nieletni sprawca 
odpowie przed sądem rodzinnym.

Zabójczy  
tlenek węgla

Kolejne ofiary czadu na Ślą-
sku. W Tychach znaleziono dwa 
ciała. W mieszkaniu, gdzie ulat-
niał się tlenek węgla zaklejono 
wszystkie kratki wentylacyjne.

Straż pożarna została we-
zwana, by pomóc policjantom 
w otwarciu mieszkania przy ulicy 
Arkadowej. W środku znalezio-
no dwie nieprzytomne osoby 
– mężczyznę i kobietę, u których 
lekarz stwierdził zgon. 55-letniego 
mężczyznę znaleziono na kanapie, 
30-letnią kobietę w łazience. Zabił 
ich tlenek węgla. W mieszkaniu 
był remont i wszystkie kratki 
wentylacyjne zaklejono taśmą. 
Strażacy  przez cztery godziny 
sprawdzali piecyki i przewody 
kominowe u wszystkich sąsiadów. 
W większości mieszkań dopusz-
czalne normy były przekroczone.

Zgłaszali  
fikcyjne kolizje 
i wyłudzali  
odszkodowania

Policjanci z Centralnego Biu-
ra Śledczego zakończyli śledz-
two przeciwko zorganizowanej 
grupie przestępczej, działającej 
w województwie śląskim.

Najpierw wyszukiwali odpo-
wiednie pojazdy, czyli takie, których 
uszkodzenia wskazywały na udział 
w kolizji. Bywało i tak, że takie auta 
„powstawały” w warsztatach samo-
chodowych. Następnie rejestrowali 
je na podstawione osoby. Pomagali 
im też policjanci z gliwickiej dro-
gówki. Ich zadaniem było stworze-
nie dokumentacji z rzekomej kolizji. 
Później „szkodę” można było zgłosić 
ubezpieczycielowi. W taki sposób 
35 osób ze zorganizowanej grupy 
przestępczej wyłudziło z firm ubez-
pieczeniowych około 550 tysięcy 
złotych. Sprawcom przedstawiono 
prawie 200 zarzutów za kierowanie 
i udział w grupie przestępczej, wy-
łudzenia, poświadczenia nieprawdy 
w dokumentach oraz wręczanie 
i przyjmowanie łapówek. Grozi im 
do 12 lat więzienia.

Młodzi gniewni
W Zabrzu rozbito nietypowy 

gang. Nietypowy, bo na jego czele 
stał 17-latek. Wraz z młodszymi 
kolegami zgromadził kradzione 
łupy za ponad 30 tysięcy złotych.

Zatrzymany 17-latek miał 
dwóch wspólników. Byli nimi o rok 
młodszy brat oraz 15-letni kolega. 
W trójkę od sierpnia do listopada 
ubiegłego roku dokonali w sumie 
14 przestępstw. Na ich koncie jest 
między innymi włamanie do szkoły 
przy ulicy Buchenwaldczyków, gdzie 
ukradli kilka zestawów kompute-
rowych. Włamywali się także do 
mieszkań, skąd znikał sprzęt AGD 
czy elektronarzędzia. Szajka okrada-
ła także samochody. Nie pogardziła 
także 50 metrami przewodów, ja-
kie zabrała z terenu szpitala. Cała 
banda jest już w rękach policji. Jej 
17-letni przywódca przyznał się do 
winy. Całym gangiem zajmie się 
teraz sąd rodzinny. Policjanci ustali 
także paserów, którzy przyjmowali 
od 17-latka skradzione przedmioty.

Okradli bliskich 
w Bytomiu

W jednym przypadku ofiarą 
chciwej wnuczki padł dziadek, 
któremu zginęła biżuteria. Na-
tomiast syn ukradł ojcu laptopa. 

Wnuczka okradła swojego dziad-
ka z biżuterii i gotówki. Straty wyce-
niono na 6 tysięcy złotych. Starszy pan 
zorientował się, kiedy jego 20-letnia 
wnuczka wyjechała. 67-latek zgłosił 
sprawę policji, a funkcjonariusze 
zatrzymali kobietę. Kobieta obiecała 
dziadkowi, że odda mu wszystko, 
co zrabowała, dlatego bytomianin 
wycofał wniosek o ściganie krewnej. 
Wnuczka jednak nie wywiązała się 
z obietnicy i teraz poszkodowany 
ponownie wniósł o jej ukaranie. 
W drugim przypadku, o kradzież 
wartego 2000 zł laptopa swojego ojca 
podejrzany jest 34-letni mieszkaniec 
Bytomia. Policjanci zatrzymali zło-
dzieja i odzyskali komputer, który 
mężczyzna zastawił w lombardzie.

Skatował psa
W Katowicach policjanci zatrzymali 29-latka, który przez 

pół roku katował swojego psa. Mężczyzna bił ręką i smyczą 
pitbulla, ponieważ ten... skamlał.

Zwierzę przez ostatnie 6 miesięcy bił 29-letni mieszkaniec Kato-
wic-Szopienic. Powód? Pies był niegrzeczny, a oprócz tego skamlał. 
O tym, że zwierzę jest katowane, policję zaalarmował anonimowo 
jeden z mieszkańców dzielnicy. Zatrzymany przez policję mężczyzna 
przyznał się do winy i złożył wniosek o dobrowolne poddanie się 
karze. Wyznaczył ją sobie na pół roku więzienia w zawieszeniu. 
Dręczony przez właściciela pies trafił na razie do schroniska.
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GŁÓD NIE ZNA LITOŚCI

Poziomo: 1-PTAK DRAPIEŻNY; 5-WYRODEK; 8-ARYSTOKRATA HISZPAŃSKI; 9-STAWONOÓG, Z RZĘDU 

USTAWONOGÓW; 11RUSAŁKA; WODNA; 12-DOWÓDCA KOZACKI; 15-PIERW. CHEM; 17-WIARUS; 20-PÓŁWYSEP 

W CHORWACJI; 21-PAPUGA ZIELONA; 24-GANEK; 25-GAGATEK; 28-SPAJA NITAMI BLACHY; 29-BIELUŃ; 32-

ŚRODEK CYRKU; 33-MIASTO W ROSJI; 36-LICHY UTWÓR LITERACKI; 39-MAGAZYN, SKŁAD; 42-BIERWIONO; 43-

BIAŁY W KINIE; 45-RYNSZTOK; 46-KOLLAPS; 47-PRZEDMIOT ZABYTKOWY;

 Pionowo: 1-JAMOCHŁON MORSKI; 2-KWADRA KSIĘŻYCA; 3-IMIĘ ŻEŃSKIE; 4-PIERW. CHEM.; 5-BUDOWNICZY 

PIECA; 6-ZESPÓŁ PRACOWNIKÓW; 7-SAMICA JELENIA; 10-MAŁPIATKA Z MADAGASKARU; 13-JON UJEMNY; 14-

PIERW. CHEM; 16-WERSET KORANU; 17-JĘZ. UŻYWANY W AFRYCE WSCHODNIEJ; 18-DORPAT, DAWNE M. W 

ESTONII; 19-KAWA ROZPUSZCZALNA; 21-OWAD Z RODZ. SZARAŃCZOWATYCH; 22-NIEZYT NOSA; 23-PRZENOŚNA 

ZASŁONA; 16-MIT. GR. BOGINI MĄDROŚCI; 27-PRZYLĄDEK NA ANTARKTYDZIE; 30-KUNA LEŚNA; 31-GEOL. 

PIETRO W TRIASIE GÓRNYM; 34-IMIĘ ZEŃSKIE; 35-RZEKA W CZECHACH, LEWY DOPŁYW ODRY; 37-PALMA 

BETELOWA, PINANG; 38-RYBA Z KOLCEM JADOWYM; 40-GNAT; 41-MEIN, DOPŁYW RZEKI REN; 44-OBRZADEK.

Poziomo: 1-ptak drapieżny; 5-wyrodek; 8-arystokrata hiszpański; 
9-stawonóg, z rzędu ustawonogów; 11-rusałka; wodna; 12-dowódca 
kozacki; 15-pierwiastek chemiczny; 17-wiarus; 20-półwysep w Chor-
wacji; 21-papuga zielona; 24-ganek; 25-gagatek; 28-spaja nitami blachy; 
29-bieluń; 32-środek cyrku; 33-miasto w Rosji; 36-lichy utwór literacki; 
39-magazyn, skład; 42-bierwiono; 43-biały w kinie; 45-rynsztok; 46-kol-
laps; 47-przedmiot zabytkowy;

Pionowo: 1-jamochłon morski; 2-kwadra księżyca; 3-imię żeńskie; 
4-pierwiastek chemiczny; 5-budowniczy pieca; 6-zespół pracowników; 
7-samica jelenia; 10-małpiatka z Madagaskaru; 13-jon ujemny; 
14-pierwiastek chemiczny; 16-werset koranu; 17-jęz. używany w Afryce 
wschodniej; 18-Dorpat, dawne miasto w Estonii; 19-kawa rozpuszczal-
na; 21-owad z rodz. szarańczowatych; 22-nieżyt nosa; 23-przenośna 
zasłona; 16-mitologiczna grecka bogini mądrości; 27-przylądek na 
Antarktydzie; 30-kuna leśna; 31-geol. piętro w triasie górnym; 34-imię 
żeńskie; 35-rzeka w Czechach, lewy dopływ Odry; 37-palma betelowa, 
pinang; 38-ryba z kolcem jadowym; 40-gnat; 41-Mein, dopływ rzeki 
Ren; 44-obrządek.

 Rozwiązanie  proszę przesłać na kartkach pocztowych do  25.01.2013 roku, 
na adres redakcji  – Kurier Polski, ul. Roździeńskiego 188b, 40-203 Katowice. 
Wśród kartek z prawidłowymi odpowiedziami wylosujemy atrakcyjną nagrodę. 
Rozwiązanie i listę laureatów opublikujemy w 12 numerze Kuriera Polskiego. 

Co się zmieniło w przepisach 
o ubezpieczeniach społecznych? Co 
w praktyce oznacza podwyższenie 
wieku emerytalnego? Kto i na jakich 
zasadach może wystąpić o  umorzenie 
zaległych składek? Na takie pytania 
będzie można uzyskać odpowiedzi pod-
czas pierwszego w tym roku szkolenia, 
organizowanego przez Oddział ZUS 
w Chorzowie.

Chyba każdy, kto realizuje zada-
nia płatnika składek na ubezpieczenia 
społeczne przyzna, że przepisy prawne 
w tej dziedzinie nie należą do najła-
twiejszych. W związku z tym ZUS 
Oddział w Chorzowie postanowił 
w tym roku zintensyfikować działal-
ność szkoleniową.

W ubiegłym roku z takich szkoleń 
skorzystało 800 osób. W tym roku ZUS 
w Chorzowie oferuje klientom cykl 
regularnych spotkań, na których oma-
wiane będą sprawy związane z ubez-
pieczeniami społecznymi, zasiłkami 
i emeryturami. – Szkolenia organizowa-
ne przez ZUS są bezpłatne, a w dodatku 
są prowadzone przez ekspertów, którzy 
zawsze są do dyspozycji słuchaczy. 
W styczniu odbędzie się szkolenie zwią-
zane z tematyką podwyższenia wieku 
emerytalnego, zmian dotyczących 
zgłaszania do ubezpieczenia zdrowot-
nego oraz zasad umorzenia należności 
z tytułu składek osób prowadzących 
działalność gospodarczą – wyjaśnia 
Anna Sobańska-Waćko, rzecznik pra-
sowy ZUS, Oddział w Chorzowie.

Wszystkich zainteresowanych szko-
leniami zapraszamy do odwiedzenia 
strony internetowej www.zus.pl, gdzie 
w zakładce „szkolenia” można znaleźć 
wszystkie niezbędne informacje zarów-
no o programie szkoleń jak i o zapisach.

Rok 2013 jest już kolejnym, piątym 
rokiem, w którym możemy składać 
do urzędów skarbowych dokumenty 
w formie elektronicznej. Z satysfakcją 
obserwuję także coroczny wzrost gro
na zwolenników tej formy przesłania 
deklaracji. 

Początek każdego roku to okres 
składania przez płatników deklaracji 
i informacji – szczególnie takich PIT11 
i PIT 8C. Dlatego też pragnę zachęcić 
Państwa – jako płatników podatku 

dochodowego od osób fizycznych – do 
składania deklaracji  i informacji dotyczą
cych wszystkich pracowników w formie 
elektronicznej, przy użyciu podpisu elek
tronicznego weryfikowanego za pomocą 
ważnego, kwalifikowanego certyfikatu za 
pośrednictwem strony www.edeklaracja.
gov.pl  lub www.finanse.mf.gov.pl.

W 2012 do urzędów skarbowych 
w całym kraju wpłynęło ponad 11 mi
lionów dokumentów elektronicznych. 
Jedynym warunkiem składania doku
mentów w formie elektronicznej jest zło
żenie, przed pierwszym przystąpieniem 
do przesłania dokumentu w takiej formie, 
do urzędu skarbowego właściwego dla 

płatnika w formie papierowej formularza 
UPL1. Jest to pełnomocnictwo do podpi
sywania deklaracji składanej za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej 
przy użyciu podpisu elektronicznego. 
Weryfikowanego za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu. Już jedno 
takie upoważnienie wystarczy do obsługi 
deklaracji składanych do wszystkich urzę
dów skarbowych. Płatnicy, którzy wcześniej 
złożyli już UPL1 na przykład w ubiegłym 
roku i nie zostało ono odwołane nie muszą 
składać do powtórnie. 

Więcej informacji można uzyskać na 
stronie internetowej www.edeklaracje.
gov.pl

Składanie dokumentów elektronicznych do urzedów

Przepis na domowe piwo
Nie musicie być skazani na picie piwa z wielkich koncernów. Mamy 
dla was przepis na piwo, które z łatwością można zrobić w domu.

 Andrzej Parafi anowicz
 Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów

ZUS szkoli
bezpłatnie!

Warzenie piwa w domowych 
warunkach staje się coraz popu-
larniejsze. Domowi piwowarzy 
polecają takie piwo, ponieważ jest 
smaczniejsze, zdrowsze i tańsze 
od tego, produkowanego masowo 
przez największe, piwowarskie 
koncerny. Mamy dla Was dwa 
przepisy, dzięki którym łatwo 
i szybko można uwarzyć piwo.

I. Potrzebne są dwie puszki 
koncentratu słodowego, liczące 
około 1,7 kg. Kupujemy jedną z pu-
szek z nienachmielonym słodem, 
a drugą z nachmielonym. Puszki 
można nabywać w Internecie, 
warto też sprawdzić w hipermar-
ketach. Kosztują one odpowied-
nio około 30 zł za niechmieloną 
i około 40-50 zł za chmieloną. 
Polecamy niechmielony czeski 
koncentrat słodu Mr Sladek, albo 

polski z WESa. Chmielone za 
to najlepsze jest z Coopers albo 
z Gordie.

Powinniśmy zgromadzić też 
następujący sprzęt: pojemnik fer-
mentacyjny z kranikiem i rurką 
fermentacyjną, chemikalia do 
dezynfekcji. Wszystko trzeba do-
kładnie zdezynfekować, ponie-
waż przy warzeniu piwa bardzo 
ważne jest zachowanie czystości. 
Najlepiej użyć do tego środka OXI 
bądź pirosiarczynu sodu. Całość 
to jednorazowy koszt max 100 zł 
(można kupić online w zestawie).

Następnie potrzebne jest 10 
litrów wrzątku i tyle samo zim-
nej wody. Kiedy zdezynfekujemy 
puszki, w których znajduje się 
słód i wszystkie inne przedmio-
ty, wtedy możemy przystąpić 
do działania. Do fermentatora 

przelewamy najpierw 10 litrów 
wrzątku, a następnie wlewamy do 
niego słód i dobrze mieszamy, tak 
aby wytworzyła się piana. Potem 
dolewamy wodę mineralną i po-
winniśmy otrzymać temperaturę 
20 stopni Celsjusza.

Następnie do fermentatora 
wsypujemy drożdże piwne, które 
także bez problemu dostaniemy 
np. w sklepach internetowych. Ich 
koszt to około 13 złotych za pacz-
kę. Zamykamy klapę fermentatora 
i zostawiamy na siedem dni. Po 
upływie tego czasu mamy goto-
we piwo, które trzeba przelać do 
butelek. Do każdej z nich wsypu-
jemy łyżkę cukru i przelewamy 
piwo, zostawiając pustą szyjkę. 
Butelki zamykamy korkownicą 
i zostawiamy na dwa dni. Łącznie 
otrzymujemy 40 butelek piwa.

Poprawne hasło krzyżówki z nr 
8 to Szopka Betlejemska. Z pośród 
wielu przysłanych kartek  wyloso-
wano pięć. Zwycięzcami zostali: 

 n Jerzy Kardas z Sosnowca 
n Edward Lipski z Jaworzna
n Jan Dyląg z Katowic  

n Wioletta Czechowska z No-
wego Sącza 
n Renata Jasik z Olkusza 
Po odbiór nagród  zapraszamy 

do redakcji: Katowice, Al. Roździeń-
skiego 188B/509, od poniedziałku do 
piątku w godz. 8.00 – 16.00

SPONSOREM KRZYŻÓWKI JEST 

Horoskop
Wodnik 21.01. - 20.02.

Twoje konsekwentne działania 
zaczynają przynosić efekty. Nie 

ustawaj – teraz ważne jest, by pokazać, że to 
nie jednorazowy zryw, ale całościowa zmiana 
podejścia i taktyki. Koniec tygodnia może być 
zapowiedzią jakiegoś zgrzytu. 

Ryby 21.02. - 20.03.
Niewykluczone, że pod koniec 
tygodnia będziesz mógł zrobić znaleźć 

się w doborowym towarzystwie. Nie zapomnij 
o imieninach ważnej osoby. To, co zrobisz teraz 
może wrócić do ciebie już niebawem.

Baran 21.03. - 20.04.
Umawiając się ostatnio wiedziałeś, 
że sprawa nie ma szans. Teraz 
powtórzyłeś ten układ z Rybami. Na 

dłuższą metę takie igraszki nie mają sensu – 
szczególnie jeśli chcesz by cię szanowano. 

Byk 21.04. - 21.05.
Nie zwracaj uwagi na Skorpiona. Teraz 
musisz liczyć się z tym, że niektórzy 
znajomi nie będą z tobą szczerzy. 

Postaraj się znowu  zainwestować w zdrowie – 
ostatnio efekty zaskoczyły wszystkich. 

Bliźnięta 22.05. - 21.06.
Będziesz teraz mógł udoskonalić 
swoje umiejętności. Skorzystaj 

z okazji spotkania, ale nie obiecuj zbyt wiele. 
Nie wszystko zależy od ciebie – pamiętaj 
o hierarchii w fi rmie. W czwartek czeka cię 
dłuższa podróż, a więc w domu będziesz 
bardzo późno. 

Rak 22.06. - 22.07.
Takiej aparycji można ci tylko 
zazdrościć, jednakże to jeszcze nie 
wszystko. Pamiętaj o środzie i nie 

daj się plotkom. Kłopoty z urzędami powinny 
skończyć się już niedługo – ale najpierw będzie 
ta najważniejsza wizyta. 

Lew 23.07. - 22.08.
Teraz możesz już otwarcie pochwalić 
się swoim sukcesem. W połowie 

tygodnia otrzymasz równie radosną informację 
dotycząca Wagi. W tej sytuacji pozostaje już 
tylko spakować się i wyjeżdżać. Na wszelki 
wypadek zostaw kontakt. 

Panna 23.08. - 22.09.
Musisz poczekać do poniedziałku 
i uzupełnić brakujące dane. Twoi bliscy 

pomogą ci tam, gdzie to możliwe, ale większą 
część pracy będziesz musiał wykonać sam. 
Uważaj, żebyś się nie przeliczył.

Waga 23.09. - 23.10. 
Przesunięcie wizyty okaże się 
koniecznością. W środę będziesz mieć 
okazję odnowić stare kontakty. W tym 

tygodniu nie dostaniesz jeszcze oczekiwanych 
dokumentów - musisz poczekać do przyszłego 

Skorpion 24.10. - 22.11. 
Twoi bliscy zrobili już wszystko – 
reszta należy do ciebie. Możesz się 
śmiać z tych, co dbają o porządek 

w notatkach i o sen przed ważnymi 
spotkaniami, ale niestety czasami sukces 
zależy od takich właśnie drobiazgów.

Strzelec 23.11. - 21.12.
Twój romantyzm pomoże ci teraz 
rozwiązać wiele spraw. Możesz 

pozwolić sobie na coś przyjemnego. 
W poniedziałek, zamiast spotkania czeka cię 
męcząca narada. Kilka następnych wieczorów 
masz szanse spędzić w miłym gronie oglądając 
dobre fi lmy. 

Koziorożec 22.12. - 20.01. 
Nikt nie oczekuje teraz od ciebie 
nieomylności, po prostu ważna 
jest każda opinia, a decyzja będzie 

podjęta i tak przez kogoś innego. Postaraj się 
dogadać z Bliźniętami – wtedy wzrosną szanse 
wspólnego wyjścia na koncert. IGNIS
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Pierwsza wersja koncepcyjne-
go modelu renault captur została 
zaprezentowana w 2011 roku. Nie 
była to jednak zupełna fanaberia 
i Francuzi postanowili kontynu-
ować pomysł na taki samochód. 
Najnowsze wcielenie tego koncep-
tu, ale już w wersji produkcyjnej, 
zostanie pokazane w marcu tego 
roku podczas salonu samochodo-
wego w Genewie.

Captur, to pierwszy w ofer-
cie modelowej Renault miejski 
crossover. Producent dał jednak 
projektantom poważniejsze zada-
nie. Mieli oni połączyć w jednym 
pojeździe najważniejsze zalety 
trzech innych typów nadwozia - 
pełnego ekspresji stylu i wysoko 
umieszczonego miejsca kierowcy 
typowego dla SUV-ów, dużej ilo-
ści miejsca i możliwości zmiany 
konfiguracji typowej dla vanów 
oraz zwrotności i przyjemności 
prowadzenia typowych dla samo-
chodów kompaktowych.

Nowe auto Renault ma być 
bezpośrednim konkurentem ta-
kich modeli, jak peugeot 2008 czy 

opel mokka. Podstawą konstrukcji 
samochodu jest opracowana przez 
koncern Renault-Nissan płyta pod-
łogowa segmentu B, która wykorzy-
stywana jest już w modelach renault 
clio oraz nissan juke. Pomimo 
swoich kompaktowych wymiarów 
(412 cm długości ) captur będzie 
autem o przestronnym wnętrzu, co 
potwierdza mocno przesunięta do 
przodu szyba czołowa. Ciekawym 
pomysłem jest zaoferowanie w stan-
dardzie dwukolorowego nadwozia 
– w jednym będzie dach i słupki , 
w innym reszta nadwozia. Dodat-
kowo – oprócz karoserii – będzie 

można spersonalizować kolory 
wnętrza captura. W standardzie 
auto będzie miało wyposażenie 
godne wyższego segmentu w tej 
marce, czyli kartę zamiast kluczyka, 
system wspomagania ruszania pod 
górę oraz czujniki cofania. W opcji 
dostępny będzie m. in. system 
wspomagania parkowania tyłem lub 
kamerę cofania oraz nowy, wbudo-
wany tablet multimedialny Renault 
R-Link z ekranem dotykowym 7”, 
nawigacją i dostępem do internetu. 
Wyposażenie uzupełnia system au-
dio z 6 głośnikami, technologią Blu-
etooth® z funkcją audio-streamingu 
oraz system nagłośnienia 3D Sound 
by Arkamys® zapewniający wysoką 
jakość dźwięku.

Brak na razie informacji o do-
stępnej gamie silników. Producent 
zapewnia jedynie, że zapropono-
wane benzynowe i wysokoprężne 
jednostki napędowe będą najlepsze 
z możliwych pod względem ni-
skiego zużycia paliwa. A pod tym 
względem Renault ma naprawdę do-
skonałe osiągnięcia. Captur będzie 
produkowany w zakładzie Renault 
w Valladolid w Hiszpanii. 

n  Od 1 stycznia Audi stał się nowym oficjalnym dostawcą aut dla 
Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Producent wyposaży we 
flotę samochodową zarówno siedzibę MKOl w Lozannie, jak i wszystkie 
międzynarodowe imprezy sportowe organizowane przez tą organizację. 
Koncern Volkswagen – do którego należy marka Audi - już od wielu 
lat na różne sposoby wspiera Igrzyska Olimpijskie. Podczas Igrzysk 
w Pekinie w 2008 roku, był oficjalnym partnerem MKOl-u w zakresie 
motoryzacji. Funkcję tę będzie pełnił także w przyszłym roku podczas 
Zimowych Igrzysk w Soczi. Umowa Audi z MKOl podpisana została do 
końca 2016 roku.
n  W planach Mitsubishi, najnowszy „maluch” tego producenta miał na 
całym świecie nosić nazwę mirage. Niestety, kwestie prawne związane 
z prawami do znaku handlowego „Mirage” w Europie spowodowały, 
że na naszym kontynencie (wraz z Rosją i Ukrainą) auto będzie 
sprzedawane pod nazwą space star. Stanowić to będzie nawiązanie 
do nazwy popularnego przed laty modelu Mitsubishi. W Polsce space 
star (mirage) pojawi się jesienią tego roku.

n  25 stycznia przyjeżdża reprezentant czołowego koncernu światowego 
(motoryzacyjnego, przyp. red.). Będziemy mówić o potencjalnej moż-
liwości uruchomienia w Polsce montowni pojazdów nowej generacji 
- powiedział w TVN24 minister gospodarki Janusz Piechociński. 
Przedmiotem rozmów będzie lokalizacja produkcji w dawnym war-
szawskim FSO, zakładzie w Lublinie lub porozumienie z Fiatem 
odnośnie wykorzystania taśm produkcyjnych w Tychach. Nieoficjalnie 
mówi się, że tajemniczym inwestorem ma być Mazda.

Krótko

Od tego roku także klienci 
w Europie będą mogli kupić samo-
chody marki Tesla. Ten amerykań-
ski, luksusowy pojazd z napędem 
elektrycznym oferowany będzie 
w dwóch wersjach: z akumulato-
rem o pojemności 60 lub 85 kWh.

Niestety, podstawowy model 
tesla S będzie dużo droższy niż 
w USA. W Niemczech ma kosz-
tować 71 400 euro czyli ok. 94 tys 
dolarów, natomiast po drugiej 
stronie Atlantyku można go ku-
pić za ok. 67,5 tys dolarów. Wyż-
sza cena to efekt podatku VAT, 
kosztów modyfikacji samochodu 

do przepisów UE oraz po prostu 
koszt transportu.

W USA tesla S oferowa-
na jest także z akumulatorem 
o pojemności 40 KWh. Auto 
ma przyśpieszenie 0-100 km/
godz w zaledwie 6,5 sek, a pełna 
bateria pozwala na przejecha-
nie ok. 250 km. Samochody tej 
marki sprzedawane są w salo-
nach nazwanych Tesla Stores. 
Wg założeń nie są to klasyczne 
punkty dealerskie, ale salony ma-
jące przybliżać ideę elektrycznego 
napędu oraz promować tę formę 
napędu, jako przyszłość motory-
zacji. Każdy zainteresowany może 
na własne oczy zobaczyć, co kryje 
się pod nadwoziem modelu S. 
Dzięki ekranom dotykowym, 
odwiedzający zgłębiają wszystkie 
elementy konstrukcyjne i – zgod-
nie z filozofią firmy – w obrębie 
tych salonów nie istnieją znaki 
„Don’t touch” (Nie dotykać). 

 Maciej Rzońca

 Maciej Rzońca

Tesla także w Europie

Captur w nowej odsłonie

Citroen szykuje się do produk-
cji zupełnie nowego modelu, który 
ma wskrzesić legendę kultowego 
modelu 2CV. Niemiecki magazyn 
Autobild informuje, że samochód 
o tymczasowym kryptonimie E3 
Essential powstanie w oparciu 
o podzespoły C4, a stylistycznie 
ma nawiązywać do koncepcyj-
nego modelu C-Cactus, który 

zadebiutował w 2007 roku pod-
czas Salonu Samochodowego 
we Frankfurcie.

Pierwsza wersja studyjna mo-
delu 2CV nowej generacji zostanie 
prawdopodobnie pokazana jesienią 
podczas tegorocznych targów we 
Frankfurcie, natomiast samochód 
w wersji produkcyjnej ma trafić na 
rynek wiosną 2014 roku.  (MRz)

Come back legendy?

Tesla S.
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Aleja Walentego Rozdzieńskiego

      PUNKTY DYSTRYBUCJI: 
Katowice: biurowiec Altus, biurowiec Biuro Centrum (tzw. katowic-

kie WTC), siedziba KZK GOP, Uniwersytet Śląski, Wojewódzki Zespół 
Przychodni Wielospecjalistycznych, Hotel Olimp, Centralny Szpital 
Kliniczny, KWK Wieczorek, KWK Wujek; Dąbrowa Górnicza: CH 
Real; Chorzów: Urząd Miasta, Urząd Skarbowy;  Zabrze: CH M1; 
Istebna: ośrodek wczasowy Zagroń; Korbielów: ośrodek Jontek  
– Pilsko; Wolbrom; Mysłowice: CH Real; KWK Wesoła.

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) 

MIĘDZYZAKŁADOWA GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  „PERSPEKTYWA” 
w Rudzie Śląskiej 7 ul. Ks. Tunkla 147

ogłasza przetarg ofertowy na najem lokali użytkowych.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w Rudzie Śląskiej 7 ul. Ks. L. Tunkla 147 pokój 114 (sala konferencyjna)w dniu 05.02.2013 r. 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. Bliższe 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 184,50 zł, a także  pokryć koszty sporządzenia aktu notarialnego i założenia 
księgi wieczystej. Wadium w ustalonej wysokości należy wpłacić w Kasie Spółdzielni najpóźniej do 04.02.2013r.  do godz. 1400 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 04.02.2013 r. tel.: 243-96-37 w. 22.   Możliwość oglądania lokali w dniu 
28.01.2013 r. i  31.01.2013 r. od godz   12.30  do 15.00. 

l.p 1. Adres 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 86.952,00  zł 4.300,00 zł 8.700,00 zł

2 Plebiscytowa 18e/13 – IV  piętro, Ruda Śląska 5 42,29 m2 M-3, wod.-kan., CO, łazienka z wc, gaz 83.650,00 zł 4.200,00 zł 8.360,00 zł

3 Ks. Tunkla 126/4 – II piętro, Ruda Śląska 7 52,13 m2 M-3, wod.-kan., łazienka, wc w korytarzu 47.647,00 zł 2.300,00 zł 4.760,00 zł

4 Górnośląska 5a/14 – IV piętro, Ruda Śląska 5 36,25 m2 M-2, wod.-kan., gaz, CO, łazienka z wc 64.728,00 zł 3.200,00 zł 6.500,00 zł

5 Niedurnego 21/6 – I piętro, Ruda Śląska 9 47,60 m2, M-3, wod.-kan.,  wc na korytarzu 39.127,00 zł 2.000,00 zł 3.900,00 zł

6 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 12.100,00 zł

7 Czarnoleśna 45/14 – IV piętro, Ruda Śląska 9 42,65 m2, M-3, wod.-kan., gaz CO, łazienka z wc 61.132,00 zł 3.000,00 zł 6.100,00 zł

8 Jaśminów 5/3 – I piętro, Ruda Śląska 1 60,66 m2, M-3, wod.-kan., CO, CWU, łazienka z wc 100.514,00 zł 5.000,00 zł 10.000,00 zł

9 Jaśminów 5/5 – II piętro, Ruda Śląska 1 60,39 m2, M-3, wod.-kan., CO, CWU, łazienka z wc 97.349,00 zł 4.900,00 zł 9.730,00 zł

10 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 5.700,00 zł

11 Staszica 3/6 – II piętro, Ruda Śląska 1 25,77 m2, M-2, wod.-kan., łazienka z wc 32.084,00 zł 1.600,00 zł 3.200,00 zł

12 Wolności 32a/4 – parter, Ruda Śląska 1 41,24 m2, M-3, wod.-kan., CO, łazienka z wc 64.728,00 zł 3.200,00 zł 6.500,00 zł

13 Szyb Powietrzny 6/2 – parter, Ruda Śląska 1 36,33 m2, M-2 , wod.-kan., łazienka z wc, gaz, CO 71.970,00 zł 3.600,00 zł 7.200,00 zł

14 Szafranka 3/4 – parter i piętro, Ruda Śląska 8 55,60 m2, M-4, wod.-kan.,  łazienka z wc 61.549,00 zł 3.000,00 zł 6.100,00 zł

15 Wandy 6/2 – parter, Ruda Śląska 1 29,94 m2, M-2, wod.-kan., łazienka z wc 32.635,00 zł 1.630,00 zł 3.300,00 zł

16 Wandy 8/1 – parter i piętro, Ruda Śląska 1 58,28 m2, M-3, wod.-kan., wc 63.525,00 zł 3.180,00 zł 6.300,00 zł

17 Kolbego 8/12 – II piętro, Ruda Śląska 3 35,61 m2, M-2, wod.-kan.,   wc na korytarzu, 28.381,00 zł 1.400,00 zł 2.800,00 zł

18 Nowaka 6/4 – I piętro, Ruda Śląska 3 34,74 m2, M-2, wod.-kan., łazienka z wc 41.480,00 zł 2.100,00 zł 4.100,00 zł

19 Owocowa 4/23 – poddasze, Ruda Śląska 3 31,06 m2, M-3, wod.-kan., wc 27.488,00 zł 1.400,00 zł 2.700,00 zł

20 Owocowa 6/8 – poddasze, Ruda Śląska 3 27,22 m2, M-2, wod.-kan., wc 27.045,00 zł 1.350,00 zł 2.700,00 zł

21 Polaka 12/9 – poddasze, Świętochłowice 36,12 m2, M-2, wod.-kan.,  wc na korytarzu 32.436,00 zł 1.600,00 zł 3.200,00 zł

22 Polaka 48/3 – I  piętro, Świętochłowice 37,32 m2, M-2, wod.-kan.,  łazienka z wc 50.009,00 zł 2.500,00 zł 5.000,00 zł

23 Polaka 32a/1 – parter, Świętochłowice 34,72 m2, M-2, wod.-kan.,    łazienka z wc 47.046,00 zł 2.300,00 zł 4.700,00 zł

24 Długa 6/3– I p, Chorzów 48,66 m2, M-3, wod.-kan., gaz, łazienka z wc 75.618,00 zł    3.800,00 zł 7.500,00 zł

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

138,48 m2, 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 20.500,00 zł

26
Ogrodowa 3a/2, Ruda Śląska parter, piętro i poddasze, garaż 
(połowa domu) w dobrym stanie technicznym, nie wymaga 
dużych nakładów finansowych, w niewielkiej odległości znajduje 
się szkoła, ośrodek zdrowia, obiekty handlowe i usługowe

150,96 m2, M-5,  wod.-kan.,  łazienka z wc, CO etażowe. Parter– przedpokój, pokój. Piętro– wc, 
kuchnia, pokój, poddasze – korytarz, pralnia, spiżarka, łazienka, 2 pokoje powierzchnia 

użytkowa lokalu wraz z pow.użytkową pomieszczeń przynależnych 192,76 m²
274.898,00 zł 13.700,00 zł 27.500,00 zł

* 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 05.02.2013r. 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. 

Do oferty należy dołączyć: a) wypis 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 04.02.2013 r.do godz.1400

Termin składania ofert do 04.02.2013r. Wygrywający przetarg wpłaca kaucję w postaci trzykrotnego miesięcznego czynszu. Regulamin wywieszony jest na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni. Bliższe 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. 

l.p 2. Adres 3. Pow. użytk. 4.Wyposażenie lokalu 5.Dotychczasowa działalność 6. Stawka wywoławcza  
czynszu za m2 netto 7. 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 5, ul. Kowalskiego 1 29,29 m2 wod.-kan., CO,  cwu,wc szkoła języków obcych 7,70 zł 500,00 zł

3 Ruda Śląska 10, ul. Bocianów 8 46,21 m2 wod.-kan., CO,  zw w budynku jest cwu sklep spożywczy 6,50 zł 500,00 zł

4 Ruda Śląska 5, ul. 11 Listopada 33 35,86m2 wod.-kan. krawiectwo 5,20 zł 500,00 zł

5 Ruda Śląska 1, ul. Wolności 17a 276,50m2 wod.-kan. przedsiębiębiorstwo usługowe Pom.biur. 39,29m- 5,06zł,  
p.gosp.i garaże 237,21m- 2,76zł, 168m teren- 1,10zł  * 1 000,00 zł

6 Ruda Śląska 3, ul. Joanny 8 31,43m2 wod.-kan. sklep przemysłowy 7,00 zł 500,00 zł

7 Ruda Śląska 1, ul. Wolności 2 23,07m2 wod.-kan., wc wspólne gabinet lekarski 6,50 zł 500,00 zł

8 Ruda Śląska 3, ul. Owocowa 6 78,52m2 wod.-kan., wc sklep przemysłowy 5,50 zł 1 000,00 zł

9 Ruda Śląska 1, ul. Wawelska 2 72,25m2 wod.-kan., wc sklep przemysłowy 15,20 zł 1 000,00 zł

10 Ruda Śląska 3, ul. Powstańców 6 78,52m2 wod.-kan., CO, wc pomieszczenie biurowe 3,70 zł 1 000,00 zł

Promocja

fotografia ze strony 1: Agnieszka Białek-Dratwa
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Plany przygotowań do rundy 
wiosennej w drużynach z ekstra-
klasy wszędzie wyglądają bardzo 
podobnie. Piłkarze na początku 
stycznia wrócili z urlopów i udali 
się na pierwsze zgrupowania 
w kraju. Kolejnym etapem będzie 
obóz zagraniczny, gdzie sztaby 
szkoleniowe postarają się jak naj-
lepiej przygotować zawodników 
do decydujących meczów. 

Sparingowy hit
W Zabrzu najważniejsze decyzje 

zapadły jeszcze w grudniu, kiedy 
Górnik zdecydował się na sprze-
daż największej gwiazdy zespołu. 
18-letni Arkadiusz Milik podpisał 
kontrakt z niemieckim Bayerem 
Leverkusen, a klub otrzymał za 
niego prawie 3 miliony euro. Taka 
suma na pewno poprawi sytuację 
finansową 14-krotnych mistrzów 
Polski i pozwoli spokojnie przygo-
tować się zawodnikom do rundy 
wiosennej. – Niektórzy w szatni 
śmiali się, że dobrze, że odchodzę, 
bo będą w klubie pieniądze. Oczy
wiście wszystko w ramach żartów. 
Tak na serio, to życzyli powodzenia 
i dalszego rozwoju. Trochę szkoda, 
bo sytuacja w tabeli jest taka, że 
wiosną mogliśmy powalczyć o coś 
lepszego – mówił napastnik podczas 
pożegnania z kibicami Górnika. 

Piłkarze Adama Nawałki już 
bez Milika pierwszą zbiórkę mieli 
11 stycznia. Trzy dni później dru-
żyna pojechała na zgrupowanie do 
Grodziska Wielkopolskiego, gdzie 
będzie trenować do 22 stycznia. 
Po pięciu dniach czeka ją kolejny 
wyjazd, tym razem na obóz do 
Turcji. Najpierw zespół będzie 
przebywał w Antalyi, a następnie 
przeprowadzi się do Side. Podczas 
zgrupowania w tureckich kurortach, 
które potrwa aż do 15 lutego Górnik 
rozegra kilka naprawdę ciekawych 
gier sparingowych. Będą to rywale 
między innymi z Ukrainy i Słowa-
cji, ale zdecydowanie najciekawiej 
zapowiada się mecz z aktualnym 
mistrzem Rosji Zenitem Sankt Pe-
tersburg. Po powrocie znad Bosforu 
zabrzanie będą szlifować formę już 
na własnych obiektach. 

Powrót „Baszcza”
Za to w Chorzowie na razie 

najważniejszą informacją jest po-
zyskanie Marcina Baszczyńskiego. 
Obrońca wraca do Ruchu po ponad 
10 latach. – Jestem dumny z tego, 
że będę grał w Ruchu, że działacze 
z Chorzowa wykazali taką determi
nację, by mnie do siebie ściągnąć. To 

także wielkie wyzwanie dla mnie. 
Będzie mi trudniej, ponieważ zdaję 
sobie sprawę, jak wiele kibice Ruchu 
oczekują ode mnie. Z innej perspek
tywy patrząc, to wyzwanie mnie kręci 
i mobilizuje do pracy – opowiadał 
Baszczu po podpisaniu umowy. 

Z zimowych urlopów Niebie-
scy wrócili 7 stycznia, a tydzień 
później udali się na 5-dniowe 
zgrupowanie do Kamienia koło 
Rybnika. 1 lutego zawodnicy 
Jacka Zielińskiego wyjeżdżają 
na dwutygodniowy obóz przy-
gotowawczy do tureckiego Side. 
W czasie zgrupowania rozegrają 
cztery mecze kontrolne. Rywale 
to między innymi rosyjski Amkar 
Perm i słowacki Spartak Trnava. 
Po powrocie z Turcji pozostanie 
na własnych obiektach oczekiwać 
na wznowienie rozgrywek. 

Od testów wydolnościowych 
na katowickiej Akademii Wycho-
wania Fizycznego swoje przygoto-
wania rozpoczęli zawodnicy Piasta 
Gliwice. Natomiast 14 stycznia 
podopieczni Marcina Brosza uda-
li się na krótki, 5-dniowy obóz 

w Bielsku-Białej. W klubie – po 
udanej rundzie jesiennej – panuje 
duży spokój. Warto jednak odno-
tować, że po kontuzji z zespołem 
trenuje już Rudolf Urban. Słowak 
wiosną może okazać się sporym 
wzmocnieniem drugiej linii Pia-
sta. Gorsze wieści napłynęły za to 
z Półwyspu Iberyjskiego. Ruben 
Jurado, który przebywa jeszcze 
w Sewilli, nie zdążył się wyleczyć 
z infekcji, która go dopadła pod-
czas przerwy świątecznej. – Jestem 
po rozmowie z lekarzem, który za
lecił zrobienie dodatkowej analizy. 
Ponieważ okazało się, że nadal 
jestem zainfekowany, będę musiał 
przedłużyć mój pobyt w Sewilli. 
Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to 
dołączę do drużyny już podczas 
naszego drugiego obozu przygo
towawczego – wyjaśnił Hiszpan. 

Głównym punktem przygoto-
wań Piastunek będzie zgrupowanie 
w Hiszpanii, które rozpocznie się 
już 21 stycznia. Działacze z Gliwic 
– podobnie jak w poprzednim se-
zonie – wybrali Alicante. Piłkarze 
będą przebywać tam do 4 lutego, ale 

na razie nie są znani żadni sparing-
partnerzy. Ostatni etap przygotowań 
już do startu ligi zakłada treningi na 
własnym terenie. 

Kubicki za Sasala
Najwcześniej, bo już 3 stycznia 

treningi wznowiło Podbeskidzie 
Bielsko-Biała. Tam także w czasie 
przerwy doszło jak na razie do naj-
większych zmian. Szkoleniowcem 
zespołu nie jest już Marcin Sasal, 
którego zastąpił Dariusz Kubicki. 
To już trzeci trener w tym sezo-
nie, który spróbuje poprawić grę 
popularnych Górali i uchronić ich 
przed spadkiem do I ligi. Kubicki 
zdążył już poprowadzić druży-
nę w przegranym 2:3 sparingu 
z GKS-em Katowice. – Po tym 
pierwszym sparingu mam zdecy
dowanie większą wiedzę na temat 
poszczególnych piłkarzy, zwłaszcza 
tych młodych, których czeka bar
dzo dużo pracy. Właśnie lepszemu 
poznaniu zawodników służył ten 
mecz, w którym mogli oni pokazać 
się na tle dobrego przeciwnika. Za 
wyniki sparingów nikt punktów 

nie przyznaje. Gdybym miał przy
kładać wagę do rezultatu, to nie 
wszyscy zawodnicy, by grali, a już 
na pewno nie w takim wymiarze 
czasowym – wyjaśnił nowy trener. 

Po pierwszym meczu kontrol-
nym, Górale udali się na pierwsze 
zgrupowanie do Szczyrku, które 
potrwa do 19 stycznia. Po po-
wrocie zawodnicy będą ćwiczyć 
przez kilkanaście dni na własnych 
obiektach. 2 lutego piłkarze Pod-
beskidzia udadzą się na 10-dniowy 
obóz do Turcji. W trakcie pobytu 
w miejscowości Belek rozegrają 
cztery mecze sparingowe, między 
innymi z ukraińskim Chernomo-
retsem Odessa i czeskim Bani-
kiem Ostrava. Ostatni dni przed 
startem ligi podopieczni Dariusza 
Kubickiego ponownie spędzą na 
przygotowaniach w Bielsku-Białej

Runda wiosenna ekstraklasy 
rozpocznie się już 22 lutego. Na 
początek w śląskich derbach Górnik 
zagra u siebie z Piastem, a Podbeski-
dzie i Ruch podejmą na własnych 
stadionach – odpowiednio – Ja-
giellonię Białystok i Lecha Poznań. 

 Adrian Leks
aleks@kurierpolski24.pl

Kierunek Turcja
Treningi i sparingi w państwie nad Bosforem to główny punkt w czasie okresu 
przygotowawczego naszych klubów. Tylko Piast Gliwice ponownie wybrał Hiszpanię.

Już niedługo piłkarze Ruchu Chorzów i Górnika Zabrze wyruszą do Turcji.
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