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02 Wydarzenia z TVS
W skrócie z
P ró b a o d w o ł a n i a p re z y d e n t
Rudy Śląskiej

13 tysięcy. Tyle podpisów zebrała grupa inicjatywna ds. referendum w Rudzie Śląskiej.
To już druga próba odwołania Grażyny
Dziedzic z funkcji prezydenta Rudy Śląskiej. Główne zarzuty to m.in. nieudolność
w realizacji inwestycji miejskich, zatrzymanie rozwoju miasta oraz łączenie placówek
oświatowych. Komisarz ma 30 dni na zweryfikowanie wniosku oraz list z podpisami.
W ciągu tego czasu wyda postanowienie
o przeprowadzeniu referendum lub odrzuceniu wniosku. Jeżeli w Rudzie Śląskiej
dojdzie do referendum to będzie ono ważne, gdy weźmie w nim udział minimum 3/5
osób, które głosowały w ostatnich wyborach na prezydenta Rudy Śląskiej. Chodzi
o liczbę około 20 tysięcy mieszkańców. Wynik będzie rozstrzygający, jeżeli za jednym
z rozwiązań zostanie oddanych więcej niż
połowa ważnych głosów.
Śmierć górnika
W kopalni Rydułtowy-Anna doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Pod ziemią zginął tu 42-letni górnik. Do wypadku
doszło około 1000 metrów pod ziemią. Ze
wstępnych informacji wynika, że do wypadku miało dojść, kiedy 42-letni górnik wyskakiwał z podziemnej kolejki. Wtedy miała
zerwać się jej lina napędowa. Przyczyny
i okoliczności wypadku bada Okręgowy
Urząd Górniczy w Rybniku. To już ósma
ofiara śmiertelna w tym roku w polskim
górnictwie i siódma w kopalniach węgla
kamiennego. Pracownik, który zginął był
żonaty i miał dwoje dzieci.

Darmowy internet w Bytomiu

Hotspoty, czyli miejsca darmowego dostępu
do szerokopasmowego internetu - jeszcze
w te wakacje pojawią się w Bytomiu. Hotspotów ma być 9, a o tym gdzie zostaną
zlokalizowane, mają zdecydować sami
mieszkańcy. Lokalizacje poszczególnych
hotspotów można wybierać do końca
czerwca. Wystarczy skorzystać z interaktywnej ankiety, dostępnej w Internetowym
Serwisie Bytomskiej Infrastruktury Informacji
Przestrzennych. Urząd Miejski zaproponował czternaście takich miejsc. Wśród
nich jest między innymi Hala na Skarpie,
pętla autobusowa przy ulicy Felińskiego,
Plac Akademicki 12 czy skwer przy ulicy
Stolarzowickiej. Ostateczna decyzja należy
jednak do samych mieszkańców i osób,
które będą głosować. Internautów nie obowiązuje żadna ścisła lista. Można dzielić się
własnymi sugestiami, wpisując dokładny
adres. Pomocą będzie służyć interaktywna
mapa miasta. Wyniki ankiety poznamy na
początku lipca. Bezpłatny dostęp do Internetu bytomianie będą mieli dzięki unijnemu
projektowi „Budowa sieci szerokopasmowej
dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami
dostępu Hot-spot".
Zaginęła... wiolonczela
Tej wiolonczeli nie będzie łatwo złodziejom
sprzedać, ale i policji jej znaleźć. Z mieszkania przy ulicy Mariackiej w Katowicach
złodzieje ukradli instrument z 1860 roku.
Wiolonczelę miała ze sobą dyrektor
Filharmonii Śląskiej w Katowicach, Grażyna Szymborska. Odwiedzała akurat
znajomych przy Mariackiej. Policja szuka
złodziei. Ci musieli wykorzystać chwilę
nieuwagi i fakt, że drzwi do mieszkania nie
zostały zamknięte na klucz. Sprawdzone
na pewno zostaną zapisy kamer, bo katowicki deptak jest bowiem pod czujnym
okiem miejskiego systemu monitoringu.
Wiolonczela, która padła łupem złodziei
to cenny i rzadki instrument. Została
wykonana we Włoszech w 1860 roku.
Instrument nie ma sygnatury - wykonał ją
nieznany lutnik. Ma jasno-czerwony kolor
lakieru i - co charakterystyczne - metalowe naciągi strun. Jej szacunkowa wartość
to około 50 tysięcy złotych.
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Osiedle bezdomnych w Katowicach
W K atow ic a c h p ow s t aje nowe osiedle. Bez wątpienia
najtańsze w mieście. Wybudowali je sami mieszkańcy. Lasem w Ligocie zawładnęli bezdomni. Na razie stoi tam kilka
szałasów. Straż Miejska odwiedza ich codziennie, choć
nikt póki co nie mówi o likwidacji tego miejsca. Czy to początek katowickich slumsów?

włożyć do garnka i czego się
napić. Proste ż ycie wed ł ug
prostych zasad, w niektórych
przypadkach z wyboru, w innych z konieczności. - Też mi
się wszystko popsuło. Siostra
przyprowadziła sobie jakiegoś
gacha, bo mąż umarł i wyszedłem stamtąd tak jak stałem.
Poszedłem w las – wspomina
bezdomny.

Trochę jak hipisi, trochę jak
w cygańskim taborze, na własną rękę i poza prawem. – Rano
wstaję i idę na zupkę. Później ja
się przebieram, biegam i szukam puszek na złom - mówi
bezdomny. Grunt by było co

Las, który teraz stał się ich
domem. Na co dzień w lasku w
katowick iej Ligocie mieszka
pięcioro bezdomnych. Wieczorami, gdy odwiedzają ich
znajomi, jak relacjonują „legalnie” mieszkający naprzeciwko

sąsiedzi, jest ich czasami nawet
trzydzieścioro. - Oni tam prowadzą życie cygańskie, po prostu
bez prądu. Bez niczego, ale wodę
to tam mają chyba. - Ogniska,
ile razy się tu pali ładnie i śpiewają dosyć długo. - Grillują,
bo pali się tam i pranie robią
– opowiadają mieszkańcy Ligoty. Jedni w takim sąsiedztwie
nie widzą większego problemu, inni dołożyliby wszelkich
starań, by taki widok przestał
szpecić okolice. Niestety póki
co nikt nie wymyślił sposobu,
jak nielegalnego obozowiska
się pozbyć. - My to miejsce tego
siedliska monitorujemy prawie
codziennie, a po drugie mamy
objazdy z Miejskim Ośrodkiem
Pomocy Społecznej, który zna te
osoby - wyjaśnia Józef Barański,
Straż Miejska w Katowicach.
Niestety, urzędnicy pomimo dobrych chęci również mają
związane ręce. - Jeździ tam też
psycholog, który z nimi przeprowadza rozmowy. Nie możemy
tutaj niestety działać siłowo,
może to być tylko motywacja
z naszej strony - zaznacza Agata
Mryc, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.

- Oczywiście MOPS pomoże ci
tylko wtedy, jak nie będę pił,
a ja jestem w lesie. Ja jestem już
tak przesiąknięty tym lasem, nie
jest mi źle - odpowiada bezdomny. A dopóki nie jest źle i sami
nie będą chcieli, nikt zgodnie
z prawem nie może ich zmusić
ani do zmiany trybu życia, ani
do terapii. I według ekspertów
krąg się zamyka, bo osoby w takim stanie, same sobie nie są
w stanie pomóc. - Tym osobom
jest po prostu dobrze tak i one
zaczynają w tym utwierdzać się
w momencie kiedy rzeczywiście
ich życie kręci się tylko wokół
tego jak przetrwać do jutra.
Bo jakby paradoksalnie, kiedy
jesteśmy w domu, mamy pracę zawodową, mamy rodzinę,
dzieci, pewne zobowiązania,
to się łączy z jakimiś tam problemami - tłumaczy Katarzyna Z ię t kow s k a , ps yc holog.
Tutaj problemy ograniczają się
do minimum. Przez co z błędnego kręgu i bez pomocy innych w yrwać jest się bardzo
trudno. - Poddałem się już.Wolę
żyć już w lesie z kolegami – podsumował bezdomny..

Życiodajna pompa z Zabrza
Protezy serca dla dorosłych, a w przyszłości również
dla dzieci. Fundacja Rozwoju
Kardiochirurgii będzie wytwarzać je we własnym zakresie.
Urządzenia powstawać będą
w specjalnie uruchomionym
zakładzie produkcji protez serca, którego oficjalne otwarcie
nastąpiło w zeszłym tygodniu.
Mała fabryka jest drugą taką
w Europie.
Droga do tego, by serce zabiło po raz pierwszy znacząco się
skróciła. Gwarantuje to zakład
produkcji protez serca przy zabrzańskiej Fundacji Rozwoju

Kardiochirurgii. Pierwsze tego
typu miejsce w Polsce, a drugie w Europie. - Konstruowanie
takich protez nie kończy etapu
udostępniania ich pacjentowi.
Trzeba opracować technologię,
bardzo zaawansowaną, bardzo
precyzyjnego montażu, który będzie odpowiednio powtarzalny,
żeby wyeliminować jakiekolwiek
błędy. Bo każdy błąd to jest ryzyko, że ta pompa stanie - zaznacza Roman Kustosz, kierownik
pracowni, Fundacja Rozwoju
Kardiochirurgii w Zabrzu.
Pompa wspomagania serca od
lat wszczepiana jest polskim

pacjentom ze skrajnie niewydolnym sercem. Zanim dojdzie do
przeszczepu, podtrzymuje ich
przy życiu. Dzięki uruchomionemu w Zabrzu laboratorium
ruszy seryjna produkcja. - Cały
proces myślowy, intelektualny,
innowacyjny, wynalazczy mamy
za sobą. Przed nami jest wdrożenie i biznes - stwierdza dr Jan
Sarna, dyrektor Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu.
Koszt jednej protezy serca
to prawie 40 tysięcy złotych.
Zabrzański produkt ma być
sprzedawany na całym świecie.
Jednak z założenia Fundacja

nie będzie na nim zarabiać
- cały dochód przeznaczony
będzie na badania nad jeszcze
lepszymi pompami z rodziny
Religa Hear t. Rocznie, t ylko w Polsce, na taką pomoc
czeka setka pacjentów. Prawie połowa to dzieci. - Wydawałoby się, że to nie jest
duża liczba, ale jednak to są
dzieci, które oczekują a lbo
na przeszczep, albo na jakąś
inną pomoc, która może stanowić właśnie sztuczne serce.
Sztuczne komory serca to jest
to, co potrafimy wszczepiać
i co robimy w tej chw i li oznajmia prof. Janusz Skalski,
Polsko-Amer ykański Instyt ut Ped iat r i i w K r a kow ie .
Wspomaganie protezą Religa
Heart w niektórych przypadkach jest na tyle skuteczne,
że daje szansę na uniknięcie
pr z e s z cz e pu . - Wiemy, ż e
mamy bardzo dobry prototyp,
który pozwala nam uratować
w ielu chor ych pa m iętając ,
że najlepszym rozwiązaniem
jest transplantacja - podkreśla
prof. Marian Zembala, Śląskie
Centrum Chorób Serca.
Bo nawet produkcja jednej
protezy dziennie, nie uzdrowi
sytuacji, w której nadal znikoma liczba ludzi zgadza się
na oddanie po śmierci swoich
organów do przeszczepu.
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Nikt nie chce pieniędzy z urzędu pracy
Nie tak szybko jak przewidywali
eksperci, ale wciąż rośnie. Bezrobocie to
sytuacja trudna do pozazdroszczenia.
Dziwi jednak fakt, że coraz częściej
urzędnicy spotykają się z brakiem zainteresowania zmianą tego stanu rzeczy
u tych, którzy teoretycznie, powinni być
tym najbardziej zainteresowani. Po dotacje na otwarcie własnej działalności
gospodarczej lub powrót do pracy sięga
mało kto. Co gorsza - niewykorzystane
środki mogą po prostu przepaśći.
Miały być kolejki chętnych, tym
czasem urzędy pracy świecą pustkami.
- Jesteśmy między młotem a kowadłem.
Pozyskaliśmy pieniądze, te pieniądze są.
Natomiast jest problem z pozyskaniem
uczestników do tych projektów – wyjaśnia Paulina Cius, Wojewódzki Urząd
Pracy w Katowicach. Chodzi o projekty
ratowania i tworzenia miejsc pracy dla
zwalnianych pracowników tyskich
zakładów Fiata. Na to udało się zdobyć
dziesięć i pół miliona złotych.
Pieniądze trafiły do siedmiu urzędów pracy w całym województwie. Dziś
już wiadomo, że tych środków nie uda
się wykorzystać. Tylko w Tychach, gdzie
liczba zwalnianych miała być największa, z pomocy skorzystało zaledwie 140
osób. - Ponad 40 osób zostało zatrudnionych w ramach tzw. wyposażenia
stanowiska pracy. Podobna liczba osób

skorzystała lub korzysta aktualnie ze
szkoleń oferowanych przez urząd,
a zaledwie jedna osoba zgłosiła chęć
podjęcia własnej działalności - informuje
Katarzyna Ptak, Powiatowy Urząd Pracy
w Tychach.
Teraz takiej pomocy oczekują pracownicy zwalniani z Huty Częstochowa. Już oficjalnie wiadomo, że pracę
w zakładzie ma stracić połowa załogi,
a więc około tysiąca pięciuset osób. Tu
- jak zapewnia Grażyna Klamek z częstochowskiego urzędu pracy - środki
zostaną wykorzystane, bo do tej pory
bezrobotnych jest aż 16 tysięcy. - Tutaj
sytuacja jest troszkę inna. Osoby, żeby

móc skorzystać z tego pakietu ochronnego, który my im zaproponujemy, muszą
rozwiązać same umowę o pracę - mówi
Grażyna Klamek, Powiatowy Urząd
Pracy w Częstochowie. Władze Huty
postawiły pracownikom ultimatum albo 1500 osób dobrowolnie zrezygnuje
z pracy albo liczba zwolnionych wzrośnie do 3000, bo zakład będzie musiał
ogłosić upadłość. Nieoficjalnie mówi się,
że dobrowolnie odchodzący pracownicy
mogą liczyć na odprawę w wysokości
15 pensji. Na razie nie wiadomo, ilu
pracowników chce skorzystać z oferty
władz Huty. - Nie będziemy ludziom
doradzać. To jest decyzja człowieka,

który ją podejmie: czy wchodzi w to
czy nie. Uważamy w dalszym ciągu,
że pakiet socjalny mówi o podwójnym
wynagrodzeniu do końca gwarancji zatrudnienia – podkreśla Marek Lisowski,
Związek Zawodowy Solidarność.
Gwarancję dla pracowników Huty
właściciel podpisał na 10 lat, czyli do
2015 roku. „Automobilizacja” - kolejny
projekt wojewódzkiego urzędu pracy dla zwalnianych pracowników firm
motoryzacyjnych, miał ruszyć w maju,
ale znów nie ma chętnych, mimo że
bezrobocie rośnie. "Automobilizację"
przesunięto na lipiec. Przynajmniej
na razie.

Były prezydent oskarżony o zabójstwo
Proces byłego prezydenta Zabrza
Jerzego G. został 9 maja przerwany,
mimo że to właśnie wtedy miał zostać
ogłoszony wyrok. Oskarżony o zabójstwo wierzyciela Jerzy G. źle się poczuł
i został przewieziony do szpitala.
Razem z nim na ławie oskarżonych
zasiadają cztery inne osoby. Kolejna
rozprawa została zaplanowana na
28 maja.
Były włodarz Zabrza poczuł się
źle zaraz po tym, jak sędzia zapowiedział, że będą odsłuchiwane nagrania
rozmów z celi, w której podejrzewany

o zabójstwo były prezydent miasta
przebywał z pozostałymi oskarżonymi. Jednak do karetki doszedł o własnych siłach. Były prezydent Zabrza
Jerzy G. został dodatkowo pogrążony
przez jednego ze współoskarżonych
o zabójstwo. Mariusz F. zeznał, że
miał wraz z dwoma braćmi T. Lecha
Frydrychowskiego zawieźć do lasu,
gdzie prezydent miał sobie z nim porozmawiać. Z taką linią oskarżenia nie
zgadza się obrońca Jerzego G. - Organy
założyły z góry jeden scenariusz, że jest
to Jerzy G., który w sposób osobisty

w tej sprawie się kojarzył i tym tropem
po prostu prokuratura szła, nie bacząc
na wszystkie inne wątpliwości – uważa
Robert Dopierała, adwokat Jerzego G.
Wątpliwości, kto zabił Lecha Frydrychowskiego. Te - gdyby, nie prośba
byłego prezydenta Zabrza o wezwanie
karetki, mogłyby zostać rozwiane
prawdopodobnie jeszcze 9 maja. - Na
pewno w następnym terminie będzie
przedstawiony jeszcze jeden dowód
i być może będą mowy końcowe, także
przynajmniej nie w maju, podejrzewam, że wyrok zapadnie dopiero po 28
maja - mówi Zbigniew Grześkowiak,
Prokuratura Okręgowa w Katowicach.
Na ostatniej rozprawie Sąd odtworzył
nagranie z eksperymena. Oskarżony
przyznał, że były prezydent Zabrza
zlecił mu porwanie Lecha Frydrychowskiego, którego miał spod domu
zawieźć do jakiejś komórki. Plany
jednak się zmieniły i Frydychowski
został przewieziony do lasu. Tam też
został pobity. Zadano mu kilka ran
kłutych nożem i poderżnięto gardło. Nie wiadomo, kto tak naprawdę zadał
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poniedziałek –piątek 09:00

śmiertelne ciosy Lechowi Frydrychowskiemu. Prokuratura ma swoje
zdanie, natomiast obrońcy wykazują,
że w tym zdaniu i w tym umotywowaniu aktu oskarżenia luki - uważa
Wojciech Cydzik, dziennikarz Nowin
Zabrzańskich.
Nie wiadomo też, czy faktycznie
Jerzy G. pożyczał jakieś pieniądze od
Lecha Frydrychowskiego i jaka naprawdę była to suma. To pytanie szczególnie w Zabrzu zadają sobie osoby
z najbliższego otoczenia byłego prezydenta. - Nie wiem też, czy prezydent G.
nie zachował się - przepraszam, że to
jest takie ludzkie porównanie - jak pies,
który jest łagodny, ale w momencie
kiedy go wpychamy kijem do kąta, to
potrafi odwrócić się i ugryźć. Tamta sprawa została rozpatrzona, jeżeli
chodzi o sprawę długu skandalicznie
- komentuje sprawę Jerzy Wereta,
radny, były z-ca prezydenta Zabrza.
Następną rozprawę sąd zaplanował za
niecałe dwa tygodnie. Na razie Jerzy
G. przebywa na obserwacji w jednym
z katowickich szpitali

W skrócie z
Wampiry w Katowicach
Studenci są żądni krwi. Potrzebują jej, by ratować życie innych. Krew można było oddać
na parkingu przy budynku B
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach. Akcja oddawania krwi została zorganizowana
przez Niezależne Zrzeszenie
Studentów przy współpracy
z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
Wszyscy, którzy chcieli oddać
krew i pomóc innym, pojawili
się na parking przy budynku B
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach. Była to już 22.
Wampiriada. Na wszystkich
krwiodawców czekała czekolada, kawa i ciepłe napoje.
Ponadto wszyscy chętni mogli między innymi skorzystać
z darmowych porad dietetyka,
sprawdzić swoją wagę, poziom
tkanki tłuszczowej, wody i mięsni w organizmie. Na wszystkich czekały także pokazy filmowe, pokazy sztuk walki oraz
udzielania pierwszej pomocy. Wystąpił również Tomasz
Kaftan – tancerz, wykonujący
c-walk .
Cztery osoby zginęły w pożarze
Tragedia w Jastrzębiu-Zdroju.
W pożarze domu przy ulicy Zdziebły zginęło troje dzieci i matka.
Do tragedii doszło w nocy
z czwartku na piątek.
Pożar wprawdzie był niewielki, bo w domu jednorodzinnym
zapaliła się szafa i schody, ale
zabójczy okazał się czad. Na
miejscu śmiertelnie zatruła się
nim 13-letnia dziewczyna, z kolei 4-latka zmarła w drodze do
szpitala. Trafiła też tam 40-letnia
matka i jej 10-letni syn - oboje
byli nieprzytomni i mimo interwencji lekarzy nie udało się ich
uratować. Szpital opuściła już
18-letnia córka. Na intensywnej terapii przebywa jeszcze jej
brat. W ciężkim stanie jest też
ojciec, który w chwili tragedii
był w pracy. Gdy dowiedział się
o wypadku syna, zasłabł i został
przewieziony do szpitala. Wstępnie straty szacuje się na ponad
50 tysięcy złotych.

Spadają ceny paliw

Kierowcy - poza korkami - nie
mają ostatnio zbyt wielu powodów do narzekań. Tanieją paliwa.
Co ważne, tendencja zapoczątkowana przed długim majowym
weekendem utrzymuje się nadal.
W województwie śląskim benzyna Pb 95 staniała do średniego
poziomu 5 zł 20 groszy za litr. To
najniższe ceny paliw od jesieni
2011 roku.
Gaz w obecnych cenach tak tani
był po raz ostatni w grudniu 2010
roku. Benzyna bezołowiowa
Pb 95 staniała na śląskich stacjach od 11 do nawet 15 groszy.
Obecnie jej średnia cena wynosi
5,20 za litr, ale można bez trudu
znaleźć stację, gdzie cena za to
paliwo jest o 2-3 grosze niższa.
Gaz LPG kosztuje obecnie 2,42
groszy za litr. Olej napędowy
stracił na cenie średnio 11 groszy na litrze, do ceny 5,30 - 5,34
za litr. Województwo śląskie jest
obecnie najtańszym regionem
pod względem cen paliw. Najdrożej jest natomiast w województwie podlaskim.
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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)
l.p.

Adres

Wyposażenie lokalu

Cena wywoławcza na podstawie
operatu szacunkowego

Postąpienie

wadium

1.

Chrobrego 10/66 – IVp, Ruda Śląska 5

30,15 m2 M-3, wod-kan, co, łazienka z wc

61.355,00 zł

3.000,00zł

6.130,00zł

2.

Pordzika 16a/3 – parter Ruda Śląska 5

28,36 m2 M-2, wod-kan, co, łazienka z wc, gaz

54.111,00 zł

2.700,00zł

5.410,00zł

3.

Pordzika 16d/19 – IV p Ruda Śląska 5

37,71 m2 M-3, wod-kan , co, łazienka z wc, gaz

70.367,00zł

3.500,00zł

7.040,00zł

4.

Katowicka 148a/10 – I piętro Ruda Śląska 5

36,27 m2 M-3, wod-kan, co, łazienka z wc, gaz

77.074,00 zł

3.800,00 zł

7.710,00zł

5.

Parkowa 9/15 – III piętro, Ruda Śląska 9

19,74 m M-2, wod-kan, wc na korytarzu

16.878,00 zł

800,00 zł

1.690,00zł

6.

Niedurnego 21/6 – I piętro, Ruda Śląska 9

47,60 m2 M-3, wod-kan, wc na korytarzu

26.085,00 zł

1.300,00 zł

2.610,00zł

7.

Ob.Westerplatte 30b/9 – IV p., Ruda Śląska 10

73,60 m2 M-5, wod-kan, co, łazienka i wc, gaz

145.360,00 zł

7.300,00zł

14.530,00zł

8.

Raciborska 8/2 – parter, Ruda Śląska 1

42,49 m M-3, wod-kan, co, gaz, łazienka z wc

90.121,00 zł

4.500,00 zł

9.000,00zł

9.

J.III. Sobieskiego 63/6 – parter, piętro, Ruda Śląska 1

39,70 m2 M-2, wod-kan, wc

38.271,00 zł

1.900,00 zł

3.830,00 zł

2

2

10.

J.III. Sobieskiego 77/4 – parter, Ruda Śląska 1

34,28 m2 M-2, wod-kan, wc na korytarzu

31.983,00 zł

1.600,00 zł

3.200,00 zł

11.

Polaka 12/9 – poddasze, Świętochłowice

36,12 m2 M-2, wod-kan, wc na korytarzu

21.624,00 zł

1.100,00 zł

2.160,00zł

12.

Polaka 32a/1 – parter, Świętochłowice

34,72 m2 M-2, wod-kan, łazienka z wc

31.364,00 zł

1.600,00 zł

3.140,00zł

13.

Śląska 38/4 – I piętro, Świętochłowice

43,45 m2 M-2 wod-kan, wc na korytarzu

37.541,00 zł

1.900,00 zł

3.750,00zł

14.

Wyszyńskiego 3/11– III p, Świętochłowice

34,04 m2 M-3, wod-kan, co, gaz, łazienka z wc

63.723,00 zł

3.200,00 zł

6.370,00zł

15.

Karpińskiego 12/7– II p, Chorzów

63,38 m2 M-3, wod-kan, gaz łazienka z wc

58.665,00 zł

2.900,00 zł

5.870,00zł

16.

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

20.500,00zł

17.

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

219.918,00 zł

11.000,00 zł

21.990,00zł

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w Rudzie Śląskiej 7 ul. Ks. L. Tunkla 147, pokój 114 (sala konferencyjna) w dniu 05.06.2013r. Godz.9.00 Oferty powinny być składane w Kancelarii Spółdzielni (pokój 213) w zaklejonych kopertach opisanych w następujący sposób: – „Przetarg na nieruchomość lokalową”, adres nieruchomości, której oferta dotyczy, imię, nazwisko oferenta. Oferta powinna zawierać dane określone w „Regulaminie zasad ustanawiania i zbycia odrębnej własności nieruchomości lokalowej w drodze przetargu”. Regulamin wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni lub dostępny na naszej stronie www.perspektywa.com.pl. Bliższych informacji uzyskać można w Biurze Zarządu Spółdzielni pokój 209.
Osoba wygrywająca przetarg powinna do 30 dni od daty jego przeprowadzenia wpłacić przelewem na konto Spółdzielni Bank PEKAO SA Nr 88124013691111000024231910 zaoferowaną cenę nabycia nieruchomości, oraz koszt sporządzenia operatu szacunkowego w wysokości 184,50zł, a także pokryć koszty sporządzenia aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej. Wadium w ustalonej wysokości należy wpłacić w Kasie Spółdzielni najpóźniej do 04.06.2013r. do godz. 14.00 lub na rachunek Spółdzielni Bank Śląski
nr 71 1050 1214 1000 0010 0115 8334, przy czym za datę wpływu na rachunek Spółdzielni uważa się dzień uznania rachunku bankowego.
Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty wadium. Termin składania ofert do 04.06.2013r. tel.: 32 / 243-96-37 w. 20, 21. Możliwość oglądania lokali w dniu 23.05.2013r i 28.05.2013r od godz 12.30 do 15.00

MIĘDZYZAKŁADOWA GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PERSPEKTYWA”
w Rudzie Śląskiej 7 ul. Ks. Tunkla 147
ogłasza przetarg ofertowy na najem lokali użytkowych.

l.p.

Adres

Pow. użytk.

Wyposażenie lokalu

Dotychczas. działalność

Stawka wywoławcza czynszu
za m2 netto

Wadium

1.

Ruda Śląska 5, 11 Listopada 33
* Wymiana okien i drzwi wykonana będzie przez Spółdzielnię

35,86 m2

wod-kan

krawiectwo

5,20 zł

500,00 zł

2.

Ruda Śląska 10, ul. Bocianów 8

46,21 m2

wod-kan., CO, zw CWU

Sklep spożywczy

5,00 zł

500,00 zł

3.

Ruda Śląska 10, ul. Bocianów 6b

30,04 m2

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

Sklep chemiczny

4,50 zł

500,00 zł

4.

Ruda Śląska 9, ul. Czarnoleśna 17/2
lok.po remoncie kapitalnym

105,22 m2

wod-kan, wc, istnieje możliwość doprow. gazu

-

20,00 zł

1 000,00 zł

5.

Ruda Śląska 3, ul. Kolbego 6

86,39m2

wod-kan

Przedsięb. usługowe

4,50 zł

1 000,00 zł

6.

Ruda Śląska 3, ul. Starowiejska 33

42,23m2

wod-kan

Sklep spożywczy

5,00 zł

500,00 zł

7.

Ruda Śląska 3, ul. Powstańców 6

29,20m2

wod-kan, CO, wc

Pomieszczenie biurowe

8,20 zł

500,00 zł

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
05.06.2013r. godz. 9.30. Oferty powinny być składane w zamkniętych kopertach z dopiskiem przetarg oraz adresem lokalu w pokoju nr 213, w zaklejonych kopertach opisanych w następujący sposób: „przetarg na lokal użytkowy”, adres lokalu, imię i nazwisko oferenta.
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(netto), 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 04.06.2013r.do godz.14.00 Termin składania ofert do
04.06.2013 r. Wygrywający przetarg wpłaca kaucję w postaci trzykrotnego miesięcznego czynszu.Oferent ma obowiązek zapoznać się z „Regulaminem rozdziału lokali użytkowych w Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa", który
dostępny jest na stronie internetowej Spółdzielni www.perspektywa.com.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni. Bliższych informacji uzyskać można w Biurze Zarządu Spółdzielni pokój 209 tel.: 242-73-47 w. 21, 20. Możliwość obejrzenia
lokali po uprzednim osobistym ustaleniu terminu w Biurze Zarządu Spółdzielni w Rudzie Śląskiej 7 przy ul. Ks. Tunkla 147 pokój 209.
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Pies jest odwiecznym przyjacielem
człowieka. W ostatnich latach jednak
zaczyna być bardziej zabawką
w rękach właściciela.

źródło: sxc.hu

Pieskie życie

foto: Ewa Brol

chodzić w płaszczyku w panterkę, to i piesek ma panterkowy wzór na obróżce albo
czapeczce. Ja teraz mieszkam
na wsi i też mam psy, wzięłam
je ze schroniska, ale nawet jakby były rasowe to w Polsce bym
się nie wygłupiała, ubierając
psiaka w takie kompromitujące przebranie. Polacy są mniej
tolerancyjni i chyba bym się
obawiała, że mnie z takim
psem będą wytykali palcami.
Może małym psom ubranko
nie przeszkadza, bo mają mało
futerka i przy takim polskim
zimny m k lim a c ie je s t im
cieplej? Jednak sądzę, że jak
duży pies jest zimą poubierany
w jakiś skafander czy sweter
to trochę razi – dodaje właścicielka Ametysta i Bażanka.

- Nie rozumiem jak można
męczyć psa ubierając go w kubraczki, tiulowe spódniczki czy
czapeczki, a widziałam już
i takie dziwactwa – mówi pani
Anna, właścicielka dwuletniego biszkoptowego labradora.
– Nie przyszłoby mi do głowy
chodzić z nim do psychoanalityka czy ufarbować mu sierść,
choc ia ż mam znajomych ,
którzy to swoim psom robią
i jeszcze się tym chwalą. Moim
zdaniem dla takich ludzi pies
jest elementem zastępczym,
zamiast dziecka, którego nie
mogą lub nie chcą mieć. Stąd
być może ubieranie psów, malowanie im pazurków, pokazywanie gościom. Zupełnie jakby
taki pies był przedmiotem,
lalką, którą można przystroić
i postawić nieruchomo jak
bibelocik na półce. Mój pies
mógłby chodzić na wystawy,
bo ma odpowiedni rodowód,
ale dla mnie takie pokazy to
nie jest dobre miejsce dla psa,
który i tak się denerwuje, kiedy

jest dużo ludzi, dużo zapachów, zwierząt. Ja swojego psa
traktuję jak przyjaciela, a nie
jak maszynkę do zarabiania
pieniędzy, dlatego nie mam
zamiaru narażać go na stresy.
Niektórzy kupują psy do hodowli, chcą, aby ich medalistki
miały jak najwięcej miotów,
bo na tym się zarabia. Jeśli
suczka jest utytułowana to jej
wartość wzrasta i jej szczeniaki
są droższe.

najczęściej malutkimi yorkami
siedzącymi w specjalnych torebkach, do kawiarni i nikogo
to nie bulwersuje – opowiada
Dominika, która przez kilka
lat pracowała jako kelnerka
na południu Francji. – Piesek
musi ładnie wyglądać, więc
jego pani kupuje mu modne
akcesoria, dostosowując go do
swojego stylu. Jak pani lubi

Groomer, czyli psi fr yzjer to zawód w Polsce wciąż
nowy, choć mamy już swoje
groomerskie konkursy. Groomerz y z ajmują się prz yci na n iem, t r y mowa n iem,
myciem i pielęgnacją sierści.
W Polsce groomer nie jest
zawodem chronionym, tzn.
nie jest w y maga ne u kończ en ie specja l nego k u rsu
oraz uzyskanie zezwolenia

Psi przemysł
Ja k się s z a c uje , A me r yk a n ie w yd ają na swoje
z w ierz a k i niema l 50 m l n
dolarów rocznie. Przemysł
związany z obrożami, smyczami, ubrankami dla psów
i wszelkiego typu ozdobami
został wzbogacony o artykuły fryzjerskie i kosmetyczne.
We Francji całkiem nieźle
prosperują specjalne butiki,
w których można dostać najmodniejsze stroje dla swoich
pupili. - We Francji starsze
panie przychodzą z pieskami,

foto: Ewa Brol

Ewa Brol
ebrol@kurierpolski24.pl

Amerykańscy
groomerzy

odpow iedniego urzędu na
prowadzenie działalności. Na
Śląsku istnieje kilka salonów,
w któr ych można swojego
pupilka odpowiednio uczesać
nadając mu wygląd zgodny
z własnym upodobaniem.
- Bardzo często chodzę
z moim psem do fryzjera –
mówi pani Agnieszka Solecka,
właścicielka charta afgańskiego. – Ma taką sierść, że to jest
nieodzowne. Poza tym Caro
to lubi, bo bywał w salonie od
szczeniaczka. Czasem bawimy
się w ekstrawagancje i prócz
mycia i pielęgnacji fundujemy
mu fryzurkę, ale żeby farbować, to nie. Zapach farb byłby
dla Caro czymś nowym, nie
wiem czy by to zniósł, zresztą
po co? I tak jest piękny i ludzie
często zaczepiają mnie i pytają
jaka to rasa. Jeżdżę z nim też
za granicę i tam też budzi zachwyt. Niektórzy ludzie chcą
się z nim fotografować, ale on
tego nie lubi, więc nigdy się nie
zgadzam.

Pies - zebra
i pies - wąż
W USA istnieje tradycja
przebierania psów z różnych
okazji (np. na Halloween).
Na Wielkanoc w Kalifornii
orga ni zowa ne są pa rady,
gdzie psy są wymyślnie poprzebierane i pofarbowane,
choć trzeba przyznać, że cel
jest szczytny, gdyż zbierane
są pieniądze, które mają zasilić fundusz dla bezdomnych
psów. W USA upowszechniła
się też moda na psie tatuaże,
oczywiście nie trwałe, lecz
w ykonane farbami ekologicznymi. Nierzadko tatuaże
te pełnią funkcje reklamowe,
więc często robią je właściciele
salonów groomerskich. Farby
takie muszą być nakładane
za pomocą szablonów, są hipoalergiczne, zmywalne i nie
mogą podrażniać. Zdobi się
tak psy na różne festyny czy
konkursy groomerskie.
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- Mieszkałem przez wiele lat
w Stanach i często bywałem tam na
pokazach psów – wspomina jeden
z hodowców psów rasy husky. – Właściwie to jest zabawa, do której tam już
wszyscy przywykli. Jeżeli właściciel psa
traktuje dobrze, karmi go, zajmuje się
nim, nie robi mu żadnej krzywdy, to
czemu nie? Niektóre psy mają w sobie
gen zabawy – lubią się wygłupiać,
tarzać, wąchać ekskrementy i robić
różne rzeczy, które ludzie uważają za
obrzydliwe, czemu zatem nie pozwolić
właścicielom na przebranie psa i pokazanie go innym? Amerykanie mają
inną mentalność niż Polacy – potrafią
się bawić, czasem głupio i naiwnie, ale
przynajmniej jest wesoło, bo oglądanie
psa wyglądającego jak wąż, zwłaszcza
jeśli jest grzywaczem albo łysym psem
peruwiańskim, to naprawdę niezły
widok - opowiada.

Psie kliniki

pani Magdalena, która przyjechała
do Katowic na otwarcie nowej kliniki w Silesia City Center.
Ogromny postęp jaki dokonał
się w weterynarii, spowodował
że wiele psich chorób można już
operować i to nierzadko w komfortowych warunkach. Psy mają
obecnie do dyspozycji własnych
lekarzy, wyspecjalizowany sprzęt
do ratowania życia, RTG, EKG,
a także ambulanse medyczne.
W Katowicach otwarta została
klinika weterynaryjna, której
powierzchnia liczy sobie aż 275
m kw., jest zaopatrzona w 2 sale

- O tym, że psy chorują na serce
przekonałam się, kiedy Koki zaczął
mieć takie problemy. Wiedziałam,
że spaniele mają problemy z uszami
i to głównie na to zwracałam uwagę, kiedy decydowałam się jakiej
rasy psa przyjąć do siebie. Mój Koki
uszy miał zdrowe, ale podczas jednej z wizyt u weterynarza okazało
się, że to co brałam za zmęczenie
psa z powodu wieku, bo ma już
przecież prawie dziesięć lat, jest tak
naprawdę problemem kardiologicznym – mówi właścicielka Kokiego,

operacyjne z wyspecjalizowanym
sprzętem, a także 3 gabinety
konsultacyjne z videoskopami
i indywidualnie sterowanym
ogrzewaniem pomieszczeń.
Życie psów zamożnych właścicieli może być zatem usłane różami
(a raczej - smakowicie pachnącymi
kostkami), choć, jak się wydaje,
ceną za to może być czasem
śmieszny wygląd, niewygody związane z noszeniem modnych psich
ubranek, malowanie pazurów czy
perfumowanie. Od czego jednak są
psi psychoanalitycy czy specjalne
zabiegi relaksacyjne w psim SPA?

foto: Ewa Brol

handlerzy, którzy uczą psy i tresują
jak się powinny zachować. Pies, żeby
miał szansę zająć miejsce na podium
powinien minimum przez 3 minuty
wytrzymać, zanim sędzia go poogląda
i oceni. Niektórzy specjaliści od psiej
psychiki twierdzą, że psy bardzo przeżywają wystawy, zwłaszcza te, które nie
zapoznawały się z takimi imprezami
od szczeniaka. Udział w pokazie to
stres nie tylko dla psa, ale i dla jego
właściciela. Złe zachowanie psa, który
chce się wyrwać ze smyczy i uciec, jest
w dużej mierze spowodowane tym,
że właściciel jest spięty i denerwuje się
tym, jak wypadnie jego pupilek.

foto: Ewa Brol

Psychikę psów najlepiej znają podobno behawioryści, którzy potrafią
po zachowaniu psa odczytać co mu
dolega. Podobno na 100 psów tylko
2 lub 3 traktuje udział w wystawie
z przyjemnością.
Na ostatniej kwietniowej Międzynarodowej Wystawie Psów Rasowych
w katowickim Spodku można było
zauważyć, że w istocie nie wszystkie
psy pięknie wyszykowane przez właścicieli czuły się tu dobrze. Nie chciały wykonywać poleceń właścicieli,
z podkulonymi ogonami garnęły się
do nich, próbowały wskoczyć im na
ręce, a podczas badania sędziów wręcz
uciekały. Oczywiście nie wszystkie –
część grzecznie pozwalała się oglądać.
Na wystawach psów ocenia się nie
tylko jak pies wygląda, ale i jak się zachowuje, a nawet czy jest…z obecności
na pokazie zadowolony. Przygotowaniem psów do pokazów zajmują się

źródło: sxc.hu

Behawioryści
dla psów
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Sentymentalny spacer

Porównując to jak wyglądały Katowice dawniej, jeszcze 10-15 lat temu
lub jeżdżąc po mieście, widać różnicę, na którą najlepiej zwracają uwagę
Pani Maria wyjechała z Katowic 18 lat temu i obecnie
mieszka w Niemczech. –
Nie poznaję tego miasta,
po prostu nie poznaję. Jest
zupełnie inaczej. I ładniej
i brzydziej. Na miejscu
gdzie kiedyś brałam ślub
jest taka rudera, że aż mi
się płakać chce. Kiedyś były
tam rzeźby, takie jak się
ostały tylko na

galerii obok.
A okolica
tego urzędu, pożal
się Boże!
– wzdycha
pa n i Ma r ia .
– Ale z drugiej strony
jest ta Silesia
Cit y C e nte r,
bardzo nowoczesna, ładne
otoczenie, byłam w środku,

całkiem ciekawie, tylko że
w Niemczech takich galerii jest dużo. Pamiętam
kopalnię, która tu kiedyś
była , tylko k awałek się
został, pomalowali i teraz
jest ozdobnie. I to szkaradzieństwo na Rondzie,
tego nie było! Jak patrzę na
Spodek to aż mi się łezka
w oku kręci, kiedyś to był
taki nowoczesny obiekt,
takie wspaniałe imprezy
się odbywały. Na r ynku
widzę, że się zmienia, dużo
rozkopów, ale wierzę, że
coś z tego będzie. I dworzec jest ładny i ta galeria,
i odremontowana Mariacka, naprawdę aż dziwnie
patrz eć jak tam ja sno,
jak ten kościół Mariacki
odczyszczony – dodaje.

Wielkie zmiany

Baildon, z której nic teraz
już nie zostało, wszystko
porozbierali, tam była hala
sportowa, hala Baildonu,
odbywały się mecze siatkarskie, zapasy, mecze ping-pongowe. Ja się sportem
interesowałem, więc tam
często chodziłem z ojcem.
A to miejsce gdzie teraz
wybudowali kino „Cinema
City” przy Gliwickiej, to
tak ze 20 lat temu, to było
fajne boisko, chłopaki sobie
mogli w piłkę pograć, mieli
gdzie iść. Kino też dobrze,
że jest, ale nie wszystkich
stać na bilet. Widzę czasem jak młodzież z okolicy
włóczy się, bo nie ma gdzie
się wyżyć. Boiska
szkoda, bo dla
takiego chłopaka, który
ma naście

lat to najlepsze miejsce.
Wiele kamienic w Katowicach już nie i stnieje,
a ja je pamiętam. Przez
jakiś czas mieszkałem na
Warszawskiej i tam była
na początku Mielęckiego
taka kamienica, po której
zostało puste miejsce, obok
banku. Inne były Katowice, ale dużo się buduje,
więc może będzie ładniej?
Tylko, że ci wszyscy rzem i e ś l n i c y, c o n a Wa rsz awskiej mieli bizne sy
i popadali, to narzekają.
Był np. na Warszawskiej
rami ar z , ja tam
zdjęcia rodziców i dziadków
opraw iałem .
I szewc
na Francuskiej,
świetny

fachowiec. Kiedyś Biblioteka Śląska znajdowała się
w tym budynku na Francuskiej, teraz Biblioteka
Śląska to jest nowy budynek , koło pogotowia na
„Paderewie”, mój wnuk tam
należy i bardzo ładna tam
jest architektura, podoba mi
się, bo dla studentów musi
być takie osobne miejsce,
gdzie jest dużo przestrzeni
i można spacerować.

Pan Zygmunt mieszka
w Katowicach od
u ro d z e n i a . –
Moje okolice
to huta

foto: Ewa Brol

Ewa Brol
ebrol@kurierpolski24.pl
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r po Katowicach
na placu Miarki. Kiedyś na placu
Wolności była piękna fontanna
z kolorami, aż miło było posiedzieć, potem się chyba zepsuła,

a teraz co? Teraz jest parking i robotnicy, co pracują przy budowie
dworca. – denerwuje się starsza
pani. – A jak był targ to ludzie
przynajmniej mieli zarobek, tam
całe rodziny żyły ze sprzedawania.
Został tylko ten „Szaberplac”, na
Bocheńskiego, ale dla nas tam jest
za drogo – dodaje.

Byłam za granicą z wycieczką,
tam podobnie to wygląda, okolice
Silesii i Chorzowska 50, może to
i ładne, ale mi się nie podoba,
bo mam wrażenie jakby to jakaś
Warszawa była. Muszę jednak
dodać coś na plus zmian, teraz
mamy dużo pięknych skwerków,
ławeczek, w centrum kiedyś tego
nie było. Na Staromiejskiej są
ławeczki, na skwerku przed katedrą też ładnie uporządkowali.
Jak się cieplej zrobi można sobie
przysiąść i popatrzeć na otoczenie. Latem są ładne fontanny na
Mikołowskiej, na placu Andrzeja,

bo w zeszłym roku jak były te
upały to nie świeciła kolorami.
I oczywiście wielka fontanna na
Rondzie - barwiona woda, raz
żółta, raz czerwona, nie pamiętam już z jakiej okazji. To cieszy
oczy, bo kiedyś to jednak mniej
kolorów było.
Jak widać sentymentalny spacer
po Katowicach budzi w mieszkańcach wiele emocji. Jedne
rzeczy się podobają, inne budzą
oburzenie. Wiele miejsc, które
istniało jeszcze dekadę temu
przetrwało już jedynie w pamięci
ludzi i na starych zdjęciach, jak

Pozostały zdjęcia
i wspomnienia
Inna starsza mieszkanka centrum Katowic stwierdza, że
stolica województwa śląskiego

rzeźby śląskich artystów Teresy Michałowskiej – Rauszer
i Jerzego Kwiatkowskiego, które
zdobiły budynek Urzędu Stanu
Cywilnego przy ul. Korfantego.
Przyjezdni, którzy czekali na
przystankach pod „Megastorem”
na autobusy do Sosnowca czy
Dąbrowy Górniczej wspominają
„Empik”, który jeszcze nie tak
dawno był w środku, podobnie
jak drogerie, butiki czy sklepy
z butami. W ogóle dziś, także
z powodu remontu ulicy Piotra
Skargi, czekają na autobusy na
ulicy Mickiewicza. Kilka zapytanych przeze mnie osób z żalem
mówi o budynku, który teraz
jest w remoncie. - W chłodne dni
albo zimą można się tam było
schować, pooglądać wystawy sklepowe, przejrzeć prasę w „Empiku”
albo kupić tam sobie kawę, bo
działała tam mała kawiarenka
- opowiadają.
Jedno jest pewne, Katowice się
zmieniają, co podkreślają wszyscy - i ci, którym się te zmiany podobają i ci, którym one – a przede
wszystkim niedogodności z nimi
związane – przeszkadzają.

foto: Ewa Brol

to teraz miasto dla bogatych.
- Wszędzie tylko drogie sklepy,
wieżowce, na Chorzowskiej to
biurowce, jakby dzielnica biznesu.

foto: Ewa Brol

Pani Barbara pamięta Katowice
sprzed ćwierćwiecza i zupełnie
nietypowo podoba się jej wszystko. – Zmieniło się, na lepsze.
Mieszkam blisko szkoły muzycznej. Piękny budynek, okazały, a w
środku! Bardzo lubię takie wnętrza.
Kiedyś przyjechali do mnie goście
i zaprowadziłam ich do „Altusa” do
takiego baru, który jest na górze, to
dopiero były widoki. Podoba mi się
też taki hotel, który jest na Dworcowej, jego wnętrze, przestrzeń, takie
to wszystko europejskie, światowe.
Teraz miasto jest w rozkopach, ale
za to jak potem ładnie będzie! W innych miastach też jak były remonty
to wszyscy narzekali, ale teraz mają
ładnie - podkreśla.
Za to na przystankach przy ulicy 3
Maja zapytani o dawne Katowice
starsi państwo nie kryją niezadowolenia. – Brzydko! Paskudnie!
Przed wojną to dopiero było miasto, ale kto to pamięta? Na Sądowej
jeszcze kilka lat temu był targ, ale
oczywiście już to zlikwidowali, bo
komuś przeszkadzało, że ludzie
mieli świeżą marchewkę, owoce
ze wsi i było tanio. Tego targu to

najbardziej nam żal. Wszyscy tak
strasznie narzekali, wypisywali że
tam baraki, brud i dziadostwo, i że
jak się zlikwiduje to będzie lepiej,

foto: Ewa Brol

Rzecz gustu

foto: Ewa Brol

u, z tym co możemy teraz obserwować, chodząc
dawni mieszkańcy stolicy województwa śląskiego.

10 Policja
Runęła ściana
kamienicy

W Chorzowie doszło do katastrofy
budowlanej. Ewakuowano ponad
20 osób. Na szczęście nikomu nic
się nie stało.

W nocy mieszkańcy powiadomili
o zawaleniu się ściany klatki schodowej prywatnej kamienicy przy ulicy
Powstańców. Na miejsce skierowano
służby ratownicze, które ewakuowały
23 mieszkańców z 13 mieszkań budynku. Strażacy zabezpieczyli dom
przed dalszym uszkodzeniem, jak
również przy użyciu specjalistycznego
sprzętu sprawdzili gruzowisko. W wyniku zawalenia się frontowej ściany
klatki schodowej nikt nie został ranny.
Na miejsce katastrofy budowlanej
przybyli pracownicy Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Chorzowie oraz inspektor
Powiatowego Nadzoru Budowlanego.
Policjanci zabezpieczyli miejsce katastrofy budowlanej. Śledczy wyjaśniają
przyczyny uszkodzenia budynku.

Zginął rowerzysta
Potrącenie rowerzysty przez samochód
ciężarowy na obwodnicy Lublińca.
Mężczyzna zginął na miejscu.

W rejonie skrzyżowania ulicy Pawła
Stalmacha z Drogą Krajową nr 11 doszło
do śmiertelnego potrącenia 81-letniego
mieszkańca Droniowic. Ze wstępnych
ustaleń policjantów wynika, że rowerzysta nie zastosował się do znaku „stop”
i wjechał wprost pod nadjeżdżający od
strony Katowic samochód ciężarowy
man. 81-latek zginął na miejscu. 54-letni
kierowca ciężarówki był trzeźwy. Wyjaśnieniem okoliczności tego tragicznego wypadku zajmują się policjanci
z Lublińca.
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Pijany
rekordzista
na torach
Kierowca utracił panowanie nad pojazdem
i utknął na torach tramwajowych. Okazało się, że
30-latek miał w organizmie
ponad... 5 promili alkoholu
W Częstochowie na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej
i Worcela doszło do zdarzenia, które na ponad godzinę
wstrzymało ruch tramwajowy w mieście. 30-letni
kierowca bmw stracił panowanie nad samochodem.

Śmierć na
pasach
Częstochowianin uderzył
w znak drogowy, a następnie
wjechał na torowisko tramwajowe i utknął pojazdem
na szynach. Szybko okazało
się, co było przyczyną nietypowej kolizji. Mężczyzna

był w stanie upojenia alkoholowego. Badanie trzeźwości
dało wynik ponad 5 promili
alkoholu w organizmie!
Kierowca został zatrzymany.
O jego dalszym losie zdecyduje teraz prokurator i sąd.

trafił do szpitala. Sprawca to 33-letni tyszanin, który odsiadywał już
wyrok. Mężczyzna usłyszał zarzuty
usiłowania kradzieży z włamaniem
oraz napaści na funkcjonariusza. Za
popełnione przestępstwa 10 lat może
spędzić w więzieniu.

który jechał z nadmierną prędkością
w kierunku Marklowic. Funkcjonariusze chcieli zatrzymać go do kontroli, ale
motocyklista pojechał dalej ulicą Szymanowskiego. Skręcił w ulicę Krakusa,
a później w drogę polną, gdzie po kilkuset
metrach został zatrzymany. 26-latek po
porzuceniu motocykla próbował jeszcze
uciekać, lecz szybko został ujęty. Mężczyzna nie miał dokumentów pojazdu
ani prawa jazdy. Badanie na zawartość
alkoholu w jego organizmie dało wynik
0,4 promila. O jego losie zadecyduje sąd.

Włamanie
i napad na
policjanta
33-letni mężczyzna został złapany na
gorącym uczynku. Podczas ucieczki
uderzył policjanta w głowę metalowym prętem.

Pościg za
motocyklistą
Zatrzymano 26-latka, który uciekał
przed policją łamiąc liczne przepisy
ograniczenia prędkości. Motocyklista nie miał też dokumentów i był
pod wpływem alkoholu.
Policjanci patrolując nieoznakowanym
radiowozem Połomię zauważyli na
ulicy Centralnej motocykl yamaha,

już pomocy. Okazało się, że mężczyzna ma już na swoim koncie podobne
incydenty wobec żony. Usłyszał zarzut
naruszenia nietykalności oraz kierowania w stosunku do żony gróźb
karalnych. Prokurator zastosował
wobec niego dozór policyjny oraz zakaz zbliżania się do kobiety, z którą
jest w trakcie rozwodu. Teraz agresor
może trafić za kratki nawet na 2 lata.

W jednym z lokali w Tychach przy ulicy
Jana Pawła II doszło do włamania. Na
miejscu pojawili się policjanci. Z budynku wybiegł mężczyzna. Sprawca uderzył
funkcjonariusza w głowę metalowym
prętem, który miał ukryty w rękawie.
Mężczyzna szybko został obezwładniony. Ranny policjant z urazem głowy

Wypadki
w Zabrzu
Jeden dzień i dwa wypadki, w których
ranne zostały trzy osoby. To wydarzenia, które rozegrały się na zabrzańskich drogach.

Do pierwszego wypadku doszło przy
ulicy Bytomskiej. 24-letni kierowca opla,
na łuku drogi stracił panowanie nad
pojazdem. Samochód wywrócił się na
torowisko tramwajowe i uderzył w słup
trakcyjny. Mężczyznę z urazem głowy
przewieziono do szpitala. Był trzeźwy.
Z powodu zdarzenia ruch tramwajowy
przywrócono dopiero po dwóch godzinach. Drugi wypadek miał miejsce
przy ulicy Jordana. Wstępnie ustalono,
że 60-letni zabrzanin wszedł na jezdnię, tuż przed nadjeżdżający motocykl
suzuki. Pieszy i 25-letnia motocyklistka z ogólnymi urazami nóg i głowy - zostali
przewiezieni do szpitala.

Zdarzenie miało miejsce 27 kwietnia
na przejściu dla pieszych w pobliżu
skrzyżowania ulicy Poniatowskiego
z ulicą Bzowską w Fugasówce. Przechodzącego przez jezdnię pieszego
potracił samochód jadący w kierunku
Ogrodzieńca. Obrażenia 23-letniego
mieszkańca Zawiercia okazały się
śmiertelne. Kierowca nie zatrzymał się
i nie udzielił poszkodowanemu pomocy. Śledczy ustalili, że był to samochód
osobowy bądź furgon koloru ciemnego. Pojazd najprawdopodobniej ma
uszkodzony zderzak, reflektor oraz
przednią maskę i szybę. Wszystkie
osoby, które mogą przyczynić się do
ustalenia poszukiwanego pojazdu lub
jego kierowcy, proszone są o kontakt
z policjantami pod numerem telefonu:
32 6738255.

Damski bokser
Dozór i zakaz kontaktowania się
z żoną zastosował prokurator wobec agresywnego 24-latka. Mężczyzna na ulicy uderzył 21-letnią
kobietę.

Poszukiwany
sprawca
W wyniku wypadku w Fugasówce
zginął 23-letni mężczyzna, który został potrącony na pasach. Policjanci
poszukują kierowcy, który uciekł
z miejsca wypadku.

Policjanci zatrzymali 24-letniego
mężczyznę. Mieszkaniec Mikołowa
uderzył w twarz swoją żonę i groził jej
pobiciem. 21-latka była w tym czasie
na spacerze z dzieckiem. Udzielono jej

Tragedia na drodze w Tychach.
Kierowca bmw śmiertelnie potrącił
33-letniego mężczyznę, który przechodził przez przejście dla pieszych.

Przy ulicy Turyńskiej w Tychach
doszło do tragicznego wypadku. Jak
wynika ze wstępnych ustaleń policji,
33-letni mieszkaniec Oświęcimia
wyszedł z autobusu. Kiedy przechodził przez oznakowane przejście
dla pieszych, został potrącony przez
27-letniego kierowcę bmw. W wyniku odniesionych obrażeń pieszy
zmarł. Śledczy wyjaśniają szczegółowe okoliczności tego zdarzenia.

Oszukiwał na
wnuczka
54-latek działał na terenie województwa śląskiego i jest podejrzany o oszustwa metodą na
wnuczka. Może trafić do więzienia na 8 lat.

Do 90-letniej mieszkanki Myszkowa zadzwonił mężczyzna podając
się za jej wnuczka. Poinformował
kobietę, że miał wypadek i potrzebuje 42 tysiące zł na operację.
Starsza pani uzbierała nawet kilka
tysięcy, ale do przekazania gotówki
nie doszło. Seniorka zorientowała
się, że ma do czynienia z oszustem.
Mężczyzna wpadł, gdy przyszedł
po pieniądze. 54-letni mieszkaniec
Piekar Śląskich został zatrzymany
i trafił do aresztu. Wiele wskazuje
na to, że podejrzany dopuścił się
jeszcze kilku podobnych przestępstw na terenie województwa
śląskiego, m.in. w Piekarach Śląskich i Tarnowskich Górach. Za
oszustwa 54-latkowi może grozić
nawet 8 lat za kratkami. O jego
dalszym losie zadecyduje sąd.
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Bezpieczne
opalanie
Gdy po zimie pojawiają się
pierwsze ciepłe dni, wiele stęsknionych za wiosną osób wystawia
twarze do słońca starając się opalić, bo opalenizna wciąż uchodzi
za symbol zdrowia i dobrego
wyglądu.
Wolne weekendy spędzamy
często na świeżym powietrzu,
dlatego też po zmianie garderoby
z zimowej na letnią, czyli ubraniu przysłowiowych krótkich

rękawów, z gołymi nogami ruszamy na weekendowe wycieczki
lub popołudniowe spacery. Wtedy
najczęściej okazuje się, że po zimie
skóra jest blada i nieestetyczna.
Niektórzy udają się do solariów,
aby nabrać nieco opalenizny, bo
- jak śpiewa Ryszard Rynkowski „dziewczyny lubią brąz”. Solarium
nie jest jednak – jak alarmują lekarze - wskazane zwłaszcza dla osób
o jasnej karnacji, które narażone

są na poparzenia podobnie, jak
przy długiej ekspozycji na słońce bez przygotowania skóry za
pomocą olejków do opalania lub
kremów o wysokim filtrze. Grozi to zmianami pigmentowymi,
a nawet czerniakiem, czyli jednym
z najbardziej niebezpiecznych nowotworów. Dlatego dobrze jest,
zanim wyjdziemy na ostre słońce,
które i w maju się zdarza, zastosować balsam brązujący - oczywiście
odpowiedni do rodzaju karnacji
- albo też samoopalacz.
Wybór samoopalaczy na rynku
jest naprawdę ogromny, nie każdy
jednak wie jak go stosować, aby na
ciele nie powstały nieestetyczne
pomarańczowe plamy. Warto
zaopatrzyć się w dobrej jakości
peeling (można go także wykonać

domowym sposobem) i za pomocą
masażu nałożyć go podczas kąpieli, aby złuszczyć martwy naskórek.
Zanim zastosujemy samoopalacz
zmieszajmy go z odrobiną balsamu nawilżającego. Po nałożeniu
cienkiej warstwy samoopalacza
rozprowadzonej dokładnie kolistymi ruchami, trzeba dłonie
umyć mydłem, osuszyć, a potem
wymieszać odrobinę samoopalacza z kremem do rąk i pokryć
nim wierzchy dłoni. Na rynku dostępne są specjalne rękawice, które
ułatwiają aplikację samoopalacza,
ale można też wykorzystać do tego
stare rękawiczki. Trzeba również
pamiętać, aby samoopalacza używać z umiarem, a po jego aplikacji
przez 2-3 godziny nie brać kąpieli
ani prysznica.

Sposoby
na piegi

Wodnik 21.01. – 20.02.
Obietnice to jedna sprawa, a codzienność to druga. Ktoś bardzo chce żebyś powiedział jak było naprawdę. W piątek masz szansę
zdążyć jeszcze ze wszystkim. Niektórzy ze
znajomych wymówią się brakiem czasu – nie
bądź zaskoczony.
Ryby 21.02. – 20.03.
Dobrze będzie, jeżeli spotkasz się jeszcze raz z Rakiem i uzgodnicie szczegóły planu
wspólnego działania. Uzbrój się w cierpliwość
- i zacznij pracę, pozornie tylko nie związaną
z tym, co teraz robisz.
Baran 21.03. – 20.04.
Przemyśl jeszcze raz co naprawdę
chcesz powiedzieć w czwartek. Optując za swoim pomysłem zyskujesz na czasie, ale pamiętaj,
że ostateczna decyzja będzie i tak zależeć od
większości. Twoja duma wystawiona zostanie
na próbę.
Byk 21.04. – 21.05.
Zupełnie nieoczekiwanie odkryjesz, że
macie z Bliźniętami wspólnych znajomych. Wasze niedzielne spacery pokrzyżują plany Strzelcowi, który poinformuje cię o tym w cierpkich
słowach. Przed tobą kilka szczęśliwych dni.
Bliźnięta 22.05. – 21.06.
Przyszedł czas poważnych rozmów.
Niektóre będziesz musiał przeprowadzić sam.
Pierwsza próba już w poniedziałek – na początek,
poruszycie kwestię lojalności. Twoi współpracownicy spiszą się na medal – powiedz im o tym.
Rak 22.06. – 22.07.
Nie zapomnij o tym, że do poniedziałku powinieneś dać odpowiedź – inaczej pojadą bez ciebie. Twoje problemy mogą mieć
przyczynę zupełnie inną niż myślisz. Zobowiązania też są ważne.
Lew 23.07. – 22.08.
Lepiej żeby nie było teraz „ważnych”
spraw – nie będzie cię też dla nikogo. Teraz
zasłużyłeś sobie na to, żeby jakiś czas pobyć
w spokoju. Od poniedziałku powinieneś być
jednak dyspozycyjny.

źródło: sxc.hu

gwiazdy. Jedna z wybitnych
francuskich aktorek Isabelle Huppert jest - jak sama
podkreśla „kompletnie piegowata”, co nie przeszkadza
jej grywać zmysłowe i godne
pożądania bohaterki. Jednakże dla wielu kobiet piegowata
twarz jest przyczyną kompleksów. Po zimie, kiedy to
często piegi nieco bledną albo
łatwiej ukryć je pod grubą
kołderką podkładu i pudru,
piegi pojawiają się w całej

źródło: sxc.hu

Wiosną wraz z pierwszymi
słonecznymi dniami pojawiają
się na twarzach osób o jasnej
karnacji, ich obecność ma
podłoże genetyczne i wiąże się
z szybszą syntezą melaniny.
Piegi, czyli ciemniejsze lub
jaśniejsze plamki na twarzach,
od wielu lat już nie stanowią
wielkiego problemu. Wiele
modelek i aktorek wręcz podkreśla je swoim makijażem,
a pokazy mody i filmy kreują
pieguski na ikony mody lub

Horoskop

okazałości. Dzisiejsze kremy
całkiem nieźle radzą sobie
z piegowat y mi t wa rz a mi.
Warto, zaopatrując się w kremy wybielające piegi, zwrócić
uwagę na to czy w ich składzie
znajduje się kwas mlekowy
(przyspieszający złuszczanie
naskórka), wyciąg z mącznicy
lekarskiej (jest blokerem nadmiernej syntezy melaniny),
wyciąg z tui, korzenia lukrecji
oraz rumianku
W minionych wiekach panie, dla których piękna biała
cera sta now i ła przed miot
prawdziwej dumy i symbol
ar ystok rat ycznego pochodzenia stosowały różne domowe sposoby aby wywabić
piegi. Najpopularniejszym
warzywem jaki wybielał cerę
i sprawiał że piegi były mniej
widoczne był ogórek, z którego okłady umieszczano na

twarzy i dekolcie w miejscach,
gdzie znajdowały się piegowe skupiska. Stosowany był
również napar z pietruszki,
którą zalewano wrzątkiem
i pod przykryciem zaparzano kwadrans, a następnie za
pomocą wacika kosmetycznego przecierano nim piegi.
Sposobem naszych babć było
nacieranie piegowatej twarzy tonikiem chrzanowym.
Nalewkę z chrzanu utartego
z dodatkiem octu odstawiamy
na trzy dni w chłodne miejsce, np. do lodówki. Następnie
przecedzamy i rozcieńczamy
wodą w stosunku 1 szklanka
na 1 łyżkę nalewki. Wacikiem
kosmetycznym przecieramy
piegi., aż zbledną. Warto też
swoje piegi po prostu polubić
i uczynić z nich swój urodowy atut…

Panna 23.08. – 22.09.
Nie musisz wcale dzwonić do Wodnika, ale wtedy pozostanie już tylko wędrówka
przez całe miasto na przekór pogodzie. Pomóż znajomym rozwiązać ich problem – już
niedługo to ty będziesz w podobnej sytuacji.
Waga 23.09. – 23.10.
Dopilnuj spraw związanych z dokumentami. Masz niewiele czasu – musisz
wziąć się w garść. Rozważ jeszcze raz argumenty przełożonych. Przynajmniej o stronę
finansową nie będziesz musiał się martwić.
Skorpion 24.10. – 22.11.
Przełożeni zaaprobują twój pomysł.
Od środy coraz więcej spraw zacznie zależeć od ciebie. Staraj się unikać ludzi, którzy
już dali się poznać jako nierzetelni partnerzy.
Ostatnio rozmawiałeś o kilku takich przypadkach.
Strzelec 23.11. – 21.12.
Właśnie teraz nadarzy się okazja spłacenia pozostałych zobowiązań. Twoi bliscy
pomogą ci – ale tylko do pewnego momentu – dalej trzeba będzie liczyć na siebie. Plan
wyjazdu zostanie nieoczekiwanie wzbogacony o nowy element.
Koziorożec 22.12. – 20.01.
Krewni wykażą się jako taką ogładą
i taktem. Weź to wszystko pod uwagę i nie
baw się w kogoś bardzo skrupulatnego, czyli
w kogoś, kim bardzo rzadko ostatnio bywasz. Plany sobotniego wyjścia muszą ulec
zmianie.
Hogatha
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Smacznie
i zdrowo
oraz brokuły.
Wybierając parowar warto
zwrócić uwagę na kilka elementów.
Gdy zachodzi potrzeba ugotowania
potrawy o większych rozmiarach,
przydatne stają się pojemniki z wyciąganym dnem, które umożliwią
utworzenie jednego większego pojemnika. Dodatkowo, jeśli pojemniki
są składane możemy zaoszczędzić
cenną powierzchnię w kuchni.
Przygotowanie sypkich potraw takich jak ryżu czy kaszy wymaga,

źródło: sxc.hu

Przepisy na potrawy przygotowane na parze znane są w każdej
rodzinie. Nikogo nie dziwi też
fakt, że ten sposób przygotowania
potraw staje się ważnym trendem
kulinarnym w dzisiejszych czasach.
Urządzenia do gotowania na parze
to odpowiedź dla osób traktujących
poważnie zdrowy tryb życia i odżywiania. Niepodważalnym atutem jest
ograniczenie tłuszczu w potrawach
a jednocześnie oddanie ich naturalnych walorów smakowych.

goście spóźniają się a my chcemy
podać im ciepłą potrawę oraz
o funkcji przyśpieszony start, gdy
sytuacja jest odwrotna i goście przyszli przed czasem.

32 494 33 57

tel. 32 494 33 57
reklama@kurierpolski24.pl
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SPRZEDAM
ROWEREK
DZIECIĘCY
KOLORU
ZIELONEGO
Praktycznie nowy, mało używany.
Cena: 50zł Proszę o kontakt pod nr

tel: 660-677-376

Cyklinowanie

l parkietów
l desek
l schodów
697 143 799

Usługi fryzjerskie
W DOMU KLIENTA

32 241 47 46
Adres redakcji
KURIER POLSKI co tydzień
al. Roździeńskiego 188b
40-203 Katowice
zarzad@kurierpolski24.pl
tel. 32 494 33 57, 600 876 409
Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie odpowiada
Zdięcie na okładce: Wydz. Promocji U.M. Katowice

W salonach RTV EURO AGD
znajdą Państwo blisko 20 modeli
parowarów, a doradcy pomogą
wyjaśnić różnice i wybrać odpowiedni model.

Poszukujemy Dyrektora
Biura Podróży w Katowicach

źródło: sxc.hu

Oczekiwania:

tel.

BIURO REKLAMY

al. Roździeńskiego 188b
40-203 Katowice

Ogłoszenia drobne do 10 słów GRATIS!
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Parowary to urządzenia o prostej
konstrukcji. Na dole każdego z urządzeń znajduje się pojemnik na wodę,
która po podgrzaniu dociera do
pojemników z żywnością w postaci
pary. Najczęściej spotykamy parowary, w których pojemniki ułożone są
jeden na drugim. Wybierając takie
rozwiązanie należy brać pod uwagę
możliwość przenikania się aromatów. Wymusza to układanie potraw
w odpowiedniej kolejności. Te potrawy, które wydzielają najmniej
zapachów układamy w dolnych
pojemnikach. Problem przenikania
się aromatów znika w przypadku
parowarów, w których pojemniki
ułożone są obok siebie. Umożliwia
to przygotowanie dwóch różnych
potraw obok siebie takich jak ryby
Redaktor naczelny: Józef Swoboda
jswoboda@kurierpolski24.pl
Sekretarz redakcji: Adrian Leks
aleks@kurierpolski24.pl
Biuro reklamy: tel. 32 494 33 57
reklama@kurierpolski24.pl
Wydawca: MEDIA GOLD POLSKA
Druk: Polskapresse Sp. z o.o.,
Oddział Poligrafia, Drukarnia w Sosnowcu
ISSN 2299-7393
www.kurierpolski24.pl

aby parowar posiadał odpowiedni
pojemnik. Kluczowe staje się także
samo sterowanie, w jakie wyposażone będzie nasze urządzenie.
Sterowanie elektroniczne pozwoli
w przeciwieństwie do manualnego
dokładniej kontrolować parametry
gotowania. Podczas przygotowania
potraw może dojść do sytuacji,
w której w zbiorniku zabraknie
wody. Dobre urządzenie poinformuje nas o tym na wyświetlaczu
oraz umożliwi uzupełnienie wody
bez konieczności zdejmowania
pojemników z potrawami. Podczas
wizyty w salonie sprzedaży, doradca
może wspomnieć także o innych
popularnych funkcjach takich jak
podtrzymanie temperatury, która
przydaje się w sytuacji, gdy nasi
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Aktywne pozyskiwanie nowych klientów
Opieka nad obecnymi klientami i budowanie z nimi długotrwałych
relacji biznesowych
Realizowanie budżetów sprzedażowych
Wymagania:
Zorientowanie na cel, samodzielność, kreatywność, entuzjazm i dynamizm
Znajomość pakietu MS Office
Umiejętność pracy pod presja czasu
Umiejętność szybkiego nawiązywania kontaktów
Wykształcenie wyższe
Znajomość języka angielskiego
Doświadczenie na podobnym stanowisku
Oferta:
Staniesz się członkiem dynamicznie rozwijającej się firmy
Będziesz współpracował z profesjonalistami o dużym doświadczeniu
i umiejętnościach
Zainteresowane osoby prosimy o przysłanie swojego cv i listu motywacyjnego
na adres: rekrutacja@linter.pl

Poszukujemy Specjalistę ds. handlowych
Wymagana duża samodzielność,
Umiejętność szybkiego nawiązywania kontaktów,
Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
Zainteresowane osoby prosimy o przysłanie swojego cv i listu motywacyjnego
na adres: zarzad@mediagold24.pl

Punkty dystrybucji:
Katowice: biurowiec Altus, biurowiec Biuro Centrum (tzw. katowickie WTC), siedziba KZK GOP, Uniwersytet Śląski, Wojewódzki Zespół
Przychodni Wielospecjalistycznych, Hotel Olimp, Centralny Szpital
Kliniczny, KWK Wieczorek, KWK Wujek; Dąbrowa Górnicza: CH
Real; Chorzów: CH AKS; Urząd Skarbowy; ZUS; Zabrze: CH M1;
Istebna: ośrodek wczasowy Zagroń; Korbielów: ośrodek Jontek
– Pilsko; Wolbrom; Mysłowice: CH Real; KWK Wesoła.
Gazeta online: www.kurierpolski24.pl
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Po d s u mow a n ie a kc ji "Cz y s t y p otok
czysty szlak turystyczny w Korbielowie"
11 maja już po raz czwarty Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki Sportu
i Rekreacji Korbielów Pilsko przeprowadziło akcję sprzątania swojej miejscowości. Tym razem na akcję przybyła
bardzo liczna, bo ponad 100 osobowa
grupa dzieci i młodzieży reprezentowana przez Dominikańską Szkółkę
Narciarską, Carving Sport oraz zespół
SP nr 5 w Korbielowie. Młodzież z opiekunami oraz gronem pedagogicznym
ze swoich szkół dała wyraz prawdziwej
troski o walory estetyczne i dbałości
o jakość środowiska naturalnego Korbielowa. Podczas akcji zebrano ponad
130 worków śmieci, z różnych obszarów
miejscowości, w tym z tras narciarskich
Ośrodka Narciarskiego Pilsko Jontek.
Zebrane śmieci zostały zgromadzone
w specjalnie przygotowanych na tę akcję kontenerach Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Jeleśni.
Po sprzątaniu, zgodnie już z zapoczątkowaną w latach ubiegłych tradycją, zostały wpuszczone do potoków

pstrągi. Tym razem pstrągi potokowe
zostały ofiarowane przez Pana Stanisława Bożka prowadzącego Hodowlę
Pstrągów Rybaczówka z Ciśća. Dużą
atrakcją dla dzieci i młodzieży okazała
się dmuchana zjeżdżalnia zasponsorowana przez Niepubliczną Szkołę
Montessori w Koszarawie Bystrej. Na
koniec akcji podczas zorganizowanego
ogniska z pieczeniem kiełbasek ufundowanych przez Nadleśnictwo w Jeleśni,
został przeprowadzony quiz z wiedzy
ekologicznej, w którym dzieci i młodzież w dwóch kategoriach wiekowych
rywalizowała o nagrody.
Wiedza uczestników quizu mile
zaskoczyła wszystkich dorosłych,
dając potwierdzenie na słuszność
organizowania tego typu akcji.

Nagrodzeni zostali:
w młodszej grupie
I miejsce Wiktor Waligóra
II miejsce Magdalena Kaliszuk
III miejsce Patryk Widz
w starszej grupie:
I miejsce Magdalena Jędrzejas
II miejsce Jakub Mocek
III Dawid Gach.

Organizatorzy dziękują wszystkim
uczestnikom i sponsorom.
SRTSiR Korbielów Pilsko

Komfortowy wypoczynek w kraju
Ładny domek w Beskidzie, w Sudetach, nad jeziorami albo polskim morzem. Kto z Was miał takie marzenie
i je spełnił? Wybudował wymarzony
dom, duży lub całkiem mały i sądził,
że będzie tam spędzał każdy weekend
i wakacje? Wypoczywał z rodziną
i przyjaciółmi. Sielska wizja tymczasem zeszła na ziemię, bo okazuje się, że
dom to mnóstwo obowiązków, ciągle
trzeba coś zrobić, naprawić, bo a to
z kranu cieknie, a to okno się spaczyło,
a to trwa za duża wyrosła. Zajęcie na

okrągło. I dobrze by było, żeby ktoś
był w domu cały czas, bo chuligani
nawet z nudów mogą wejść na Waszą
posesję i coś zniszczyć. A Wy tymczasem nie macie czasu jeździć tam
w każdy weekend i spędzać całych
wakacji, a drobne i konieczne naprawy
kosztują. Od znajomych i rodziny, którzy chętnie by skorzystali z Waszego
cichego gniazda za miastem trudno
brać rynkowe pieniądze i tak koło się
zamyka. Dokładacie do swojego domu
non stop, nie mając zwrotu.

Jeśli jesteście w takiej sytuacji to
może warto pomyśleć o wynajmie ze
sprawdzonym partnerem? Dom nie
stoi pusty, podobnie jak nieużywany
samochód jest mniej narażony korozję
i proces niszczenia, chuligani zostawiają
Was w spokoju, bo za duży ruch. No
i zarabiacie. Firma Novasol zajmująca się
wynajmem mieszkań i domów wakacyjnych w całej Europie działa na rynku już
od 40 lat i jest solidnym i sprawdzonym
partnerem. Dodatkowo oddając dom
pod wynajem wcale nie musicie „tracić”

go dla siebie – możecie zastrzec w jakim
okresie sami byście chcieli z niego skorzystać i zapisać to w umowie.
Warto wybrać sprawdzonego partnera, który zadba o wszystkie szczegóły,
łącznie z ubezpieczeniem Waszego
domu. W przypadku Novasol Wasz
dom znajdzie się w ich katalogu on-line,
jego opis zostanie przetłumaczony na 18
języków, będzie reklamowany w prasie
i w internecie. Wy tylko oddajcie klucze
do obiektu i możecie liczyć na regularne wpłaty z tytułu wynajmu. Jakie są

wymagania Novasol? Dom (część domu,
mieszkanie) musi być samodzielna,
z kuchnią i łazienką, najlepiej z drogą
dojazdową, ładnym widokiem i podstawowym wyposażeniem w środku.
Wynajmując swój dom będzie Cię
stać na wynajęcie domu gdzie indziej –
czy to w Polsce czy za granicą – zamienisz
Beskid Śląski na Pojezierze Szczecińskie.
Czasem warto zmienić widok z okna
i przestać mieć poczucie winy, że oto ja
odpoczywam z książką, a tymczasem
tyle rzeczy wymaga reperacji.
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Katowice w Galerii Pustej
17 maja o godzinie 17
otwarta zostanie wystawa wideoinstalacji Edyty
Wolskiej. Malarka, uczennica Piotra C.Kowalskiego,
absolwentka poznańskiej
Akademii Sztuk Pięknych
(dyplom w 1997r.), jest art ystką chętnie sięgająca
po możliwości tzw. now ych mediów. Fotograf ie
i video w ykorzystuje w
chara kterze
swoistego
parama larsk iego
szk icownika. Zafascynowana
buddyzmem traktuje fotografie jako swoisty sposób
medytacji. Jak twierdzą
krytycy, aparat fotograficzny zastąpił, używany
wcześniej
przez artystkę, pędzel. Edyta Wolska
nie stosuje jednak komputerowych sztuczek i nie

1

2
1

3
4

9

4

15

6

5

12

13

14

16
10
11

21

22

23

24
26

8

27
29

17

31

13
9

35
39

16

30

32
34

19

20

28

3

18
6

25

33

12

17

40

36

37

38

41

42

43

44
2

45
46

47
15

T=L

W galerii Piętro Wyżej
w GCK w Katowicach 16
maja o godzinie 17 otwarta zostanie wystawa z
cyklu „Kolekcja Sztuki
Współczesnej”. Tym razem
prezentacja poświęcona zostanie twórczości znanego

poziomo: 1-foka obrączkowana, 5-jap. walka zapaśnicza, 8-wędrowna grupa aktorów, 9-umysł, 11-samica
wilka, 12-tarka,1 5-budowla ogrodowa, 17-niejedna w szkole, 20-azjatycki gat.szpaka, 21-krzyk, 24-argument,
25-tytoń w proszku, 28-w państwie inków przydrożna strażnica, zajazd, 29-stolica kanady, 32-pracownik stoczni,
33-składnik czekolady, 36-treść utworu, 39-morska ryba denna, 42-zając, 43-imię żeńskie, 45-historyk rzymski
(55-120) 46-gat. kaczki, 47-elektroda dodatnia.
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Kołodziejczyk
Piętro Wyżej

śląskiego malarza Lecha
Kołodziejczyka. Tytuł ekspozycji
„WyobrażalneR z ecz y w iste” suger uje
zakres tematyczny prezentowanych dzieł. Będą
to najbardziej reprezentatywne obrazy powstałe od
początku lat 80. XX wieku,
zgrupowane w cyklach nazwanych
„Kosmogonie”,
„Księga słońca”, „Głowy”,
„Rytmy pamięci”. Kołodziejczyk urodzony w 1953r.
ukończył studia na Wydziale Grafiki ASP w Katowicach, od 2004 r. jest kierownikiem katedry malarstwa Instytutu Sztuki
UŚ. Ma w swoim dorobku
ponad 100 wystaw indywidualnych. Jest też dwukrotnym zdobywcą tytułu
laureata Nagrody Rektora
Uniwersytetu Śląskiego.

Krzyżówka
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poddaje swoich realizacji
komputerowej
obróbce.
Jej dzieła pokazywane
były na wielu wystawach
z a rów no polsk ich ja k
i z ag ra n icznych, m.i n.
w 2011r. w berl i ńsk i m
Freies Mu seu m na w yst aw ie „ Met a-Biel ”ora z
podcz a s ubieg łorocznej
prez ent acji w japońsk iej
galerii Wakayama.
Wystawa w GCK potrwa do
9 czerwca. Wstęp zarówno
na wernisaż jak i na ekspozycję wolny.

pionowo: 1-filtr organizmu, 2-cios, 3-w religii ind. dusza, duch, 4-gat. antylopy, 5-używka, 6-ster, 7-weranda,
10-niechęć, 13-figura w warcabach, 14-owca rasy niemieckiej, 16-włoska waluta przed euro, 17-jubilerska miara,
18-papier wartościowy, 19-gat. papugi, 21-temat, 22-warowna budowla, 23-budynek gospodarski, 26-ptak
błotny, 27-grecka wyspa, 30-klinga perska, 31-przeciwpowodziowy, 34-protoplasta asyryjczyków, 35-abrak,
tkanina odzieżowa i dekoracyjna, 37-imię żeńskie, 38-konopie manilskie, 40-urzędowe pisma, 41-chrząszcz
z rodzaju kózek, 44-mit. gr. córka Kadmosa.
NATURALNA OLIWKOWA ODŻYWKA DO WŁOSÓW
Regenerująca odżywka do każdego rodzaju włosów potrzebujących
odnowy, szczególnie suchych, łamliwych, po zabiegach fryzjerskich.
Zawiera olej oliwkowy i prowitaminę B5 - substancje uznane za bardzo
efektywne w pielęgnacji skóry i włosów. Nie obciąża fryzury.
OLIWKOWA PIELĘGNACJA
regeneruje naruszoną strukturę włosów
zapewnia im efekt kondycjonujący na całej długości
redukuje elektryzowanie i ułatwia rozczesywanie
zapewnia włosom naturalną gładkość, miękkość i blask

PRODUKTY DO PIELĘGNACJI
WŁOSÓW Z SERII OLIWKOWEJ
przeznaczone całej rodziny, także dzieci
pow. 3 roku życia, dla każdego rodzaju włosów
świeży i subtelny zapach, ale na tyle mocny,
aby włosy przez długi czas pachniały
świeżością i czystością
formulacja zaprojektowana w ten sposób,
aby zamykać łuski włosa i odżywiać je
zmniejszając przez to efekt płowienia koloru,
włosów farbowanych

Rebus

Rozwiązania konkursów prosimy przesyłać na osobnych kartkach pocztowych do 21.05.2013 roku, na adres redakcji – Kurier Polski co tydzień, al. Roździeńskiego 188b, 40-203 Katowice.
Wśród kartek z prawidłowymi odpowiedziami wylosujemy atrakcyjne nagrody. Rozwiązania i listę laureatów opublikujemy w 29 numerze Kuriera Polskiego.
Poprawne hasło krzyżówki z nr 25 to „Lepsza sława niż złoto”. Wśród wielu przysłanych kartek wylosowaliśmy zwycięzcę. Jest nim Pani Zofia Długosz z Katowic.
Poprawne rozwiązanie rebusu z nr 25 to „Kotlina górska”. Zwycięzcą został Pan Zdzisław Otoliński z Katowic.
Po odbiór nagród zapraszamy do redakcji: Katowice, al. Roździeńskiego 188B/509, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00
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Noc Muzeów
w Katowicach

Odbywają się przy tej okazji
różne wernisaże, koncerty, prelekcje, happeningi i spotkania
z artystami. Pierwsza noc muzeów
miała miejsce w Berlinie w 1997
r. Po Lange Nacht der Museen,
impreza ta pojawiła się w Paryżu
(Nuit Blanche) i Amsterdamie
(Museums n8). Od 2003 r. organizowana jest także w Polsce. Obecnie na
całym świecie w tegorocznej edycji
weźmie udział 120 miast z całej Europy. Przyjęło się iż Noc Muzeów
ma miejsce w maju. W poprzednich
latach w Katowicach na muzealnym
zwiedzaniu pojawiły się prawdziwe
tłumy i to w większości osób, które
na co dzień muzea omijają szerokim
łukiem. Nie do końca zrozumiały
jest fenomen tej imprezy, bo trudno
pojąć jak ludzie, którzy przez cały
rok nie odwiedzają świątyń sztuki
ani razu, nagle pojawiają się tam
całymi rodzinami i to zwiedzają tej
nocy hurtowo kilka muzeów i galerii
poświęcając sztuce od 2 do 6 godzin.
Niewątpliwie jednym z powodów
może być to, że wszystkie imprezy

W oddziale MHK na Nikiszowcu,
przy ul. Rymarskiej 4, dla dzieci przygotowane będą warsztaty plastyczne
z wykonania z papieru strojów śląskich dla lalek (17.00-19.00), a także
seans z bajkami z czasów PRL-u na
oryginalnym projektorze z tamtych
czasów (19.00-20.00). Na placu przy
kościele św. Anny na katowickim
Nikiszowcu będzie można posłuchać

zach. W Muzeum Historii Katowic
przy ul. Szafranka 9 polecić warto
naukę tanga argentyńskiego (w godzinach 21.30-23.00) oraz planowane
na godzinę 24.00 losowanie nagród
i koncert muzyki argentyńskiej.

muzyki etnicznej podczas Nocy Etno
(20.00-22.00).
Na terenie nowej siedziby Muzeum Śląskiego (dawna kopalnia
Katowice) o godzinie 18.00 rozpocznie się ciekawie zapowiadający się

spektakl plenerowy „Kuglarze”.
Warto również wybrać się na
wernisaż prac malarza nieprofesjonalnego Ewalda Gawlika, zwanego "Van
Goghiem z Giszowca", który odbędzie
się w dotychczasowej siedzibie Muzeum Śląskiego przy ul.Korfantego.
W Związku Polskich Artystów
Plastyków w galerii Art. Nova od
17.00 do 22.00 oglądać będzie można
wystawę prac śląskich artystów zrzeszonych w ZPAP, zaś w godzinach
18.00-19.00 prezentacji multimedialnej „Moje miasto” towarzyszyć
ma niespodzianka.
Na Rondzie Sztuki będzie można
obejrzeć szereg filmów o tematyce
upcyklingowej i ekologicznej (17.0019.00) oraz wziąć udział w warsztatach fotograficznych (18.00-20.00).
W parafii ewangelicko-augsburskiej będzie można zwiedzić
wnętrze tej świątyni (17.00-24.00),
uczestniczyć w otwarciu wystawy
prac poświęconych katowickiej ulicy
Warszawskiej, przy której mieści się
kościół, a także wysłuchać koncertu
organowego (20.00-20.40). Akademia Muzyczna, przy ul. Zacisze
3 od 17.00 do 24.00 udostępnia
do zwiedzania zbiory Muzeum

źródło: sxc.hu

Kwiaty w Parku Śląskim

Ewa Brol
ebrol@kurierpolski24.pl
Wystawa Kwiatów i Ogrodów ma już w Parku Śląskim
50-letnią tradycję. Wiosenna

edycja odbędzie się w alei
Głównej parku w dniach 17
-20 maja. Tym razem będzie
miała charakter plenerowy. Po
ubiegłorocznym nie do końca udanym eksperymencie

wprowadzenia biletów na
kiermasz ogrodniczy tym razem organizatorzy zapowiadają, że będzie to impreza całkowicie bezpłatna. Z licznych
prelekcji fachowców dowiemy
się jak pielęgnować trawnik,
jak formować rośliny szpilkowe na działce, jak przesadzić
duże drzewo, a także jak dbać
o drzewka japońskie. Na Śląsku
wiele osób pielęgnuje rośliny
na działkach i przydomowych
ogródkach, dlatego też dla nich
inspiracją będą mogły się stać
zaprezentowane aranżacje
kwiatowe. Z pewnością dużym powodzeniem będzie się
cieszył kiermasz ogrodniczy,
gdyż większość osób odwiedzających wystawę kwiatową
chce zakupić sadzonki, nasiona

i drzewka, a tych będzie spory
wybór, zaś ogrodnicy na stoiskach, których ma być ok.150,
poradzą jak zakupione u nich
rośliny pielęgnować.
Dla koneserów przeznaczona będ zie prezentacja
ogrodów wertykalnych, czyli
swoistych zielonych ścian. Ich
prekursorem na świecie był
botanik i artysta francuski Patrick Blanck, który w jednym
z paryskich muzeów obsadził
fasadę roślinami w skrzynkach przymocowanych do
fasady. Metr kw. takiej roślinnej konstrukcji waży aż 30 kg.
Oprócz funkcji dekoracyjnej
zielona ściana znakomicie
izoluje od hałasu i zanieczyszczeń, a także utrzymuje ciepło
we wnętrzu. W Polsce dzieło

Organów Śląskich. Godny polecenia
jest koncert organowy „Od baroku
do współczesności” w wykonaniu
profesora Juliana Gembalskiego oraz
Stanisława Pielczyka (20.00-21.30).
Podczas Nocy Muzeów będzie można również wybrać się
do Śląskiego Centrum Wolności
i Solidarności, które w Muzeum
Izbie Pamięci Kopalni Wujek, przy
ul.W.Pola 65 udostępni od godziny
17.00 miejsca związane z pacyfikacją
górników (łaźnia łańcuszkowa, plac
przy kotłowni i stacja ratownictwa
górniczego). Będzie też można spróbować wojskowej grochówki (od
godz.21.00), a także obejrzeć prace
nadesłane na konkurs „Solidarność
na Górnym Śląsku. Po muzeum
oprowadzać będą uczestnicy strajku
w KWK Wujek w grudniu 1981r.
Jak widać podczas katowickiej
Nocy Muzeów, która wbrew tytułowi organizowana będzie także
w innych, niemuzealnych (kościół,
uczelnia), obiektach, coś interesującego dla siebie znajdą miłośnicy
malarstwa, fotografii, muzyki, historii, archeologii, a nawet ekologii.

foto: Ewa Brol

ebrol@kurierpolski24.pl

są wówczas bezpłatne. Być może
przyczyn popularności Nocy Muzeów należy upatrywać też w tym, iż
przygotowujący imprezy szykują dla
nas wyjątkowe, niedostępne w zwykły
dzień, atrakcje.
18 maja w Katowicach wybór
będzie bardzo trudny, choć przy dobrej organizacji będzie można wziąć
udział w wielu interesujących impre-
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Ewa Brol
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Noc Muzeów to impreza polegająca na
bezpłatnym udostępnianiu dla zwiedzających tych obiektów związanych z szeroko pojętą sztuką, do których na co
dzień nie każdy zagląda

Blancka, czyli pionową ścianę
o wysokości 11 m i szerokości 10 m można podziwiać na
gdańskiej Galerii Przymorze.
Na wystawie w Parku Śląskim prezentację zielonych
ścian przedstawi projektująca je firma Garden Design.
Podczas wystawy odbędzie się
również konkurs na najpiękniejszą aranżację stoiska. Natomiast w sektorze Domowe
Smakołyki będziemy się mogli
zaopatrzyć w lokalne wyroby
sery, ciasta, nalewki i miody.
Dla dzieci przewidziane są
specjalne warsztaty f lorystyczne przygotowane przez
Laboratorium Bez Wody.

