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Rekordowe pieniądze dla Śląskiego

W miliardy 12 milionów euro - dokładnie taką
kwotą dysponować będzie województwo
śląskie w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020. Tym samym śląskie otrzyma największą pulę środków w Polsce. O wysokości alokacji przyznanych na poszczególne regionalne programy
operacyjne poinformowała marszałków województw minister rozwoju regionalnego
Elżbieta Bieńkowska. Śląsk wyprzedził Małopolskę. Sąsiedni region dostanie niecałe
2,6 mld euro. - Otrzymaliśmy największą
kwotę wśród wszystkich województw. Zaraz
za nami jest Małopolskie. Razem wypracowaliśmy i będziemy realizować wspólną
„Strategię dla rozwoju Polski Południowej".
Tak duże środki to efekt dobrej pracy zespołów zajmujących się środkami unijnymi
- powiedział Mirosław Sekuła, marszałek
województwa śląskiego. Środki w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2014-2020 przeznaczone będą m.in. na
wsparcie projektów z zakresu ochrony środowiska, efektywności energetycznej, transportu, rewitalizacji, czy regionalnego rynku
pracy. Duży nacisk zostanie położony także
na innowacyjność w zakresie usług elektronicznych czy informatycznych i zacieśnienie
współpracy między światem nauki i biznesu.
Na unijne wsparcie mogą liczyć jednostki
samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy,
jednostki naukowo-badawcze, fundacje, stowarzyszenia itp.
Antyterroryści z zarzutami
Zarzuty przekroczenia uprawnień i pobicia
pokrzywdzonego usłyszeli czterej policyjni komandosi z Katowic, którzy w marcu
ubiegłego roku wkroczyli omyłkowo do
mieszkania niewinnych ludzi. Według
Prokuratury Okręgowej w Katowicach,
antyterroryści przekroczyli swoje uprawnienia. Grozi im do 3 lat więzienia. Zarzuty
usłyszeli czterej funkcjonariusze. Mieli za
zadanie zatrzymać poszukiwanego przestępcę, który ukrywał się w budynku. Pomylili jednak piętra i weszli do mieszkania
niewinnych ludzi. Podejrzani nie przyznali
się do popełnienia zarzucanego im czynu
i odmówili składania wyjaśnień. Nie zastosowano wobec nich żadnych środków zapobiegawczych. Wobec dowódców akcji
wszczęto postępowania dyscyplinarne. Na
razie nie wiadomo, na jak długo antyterroryści zostaną zawieszeni w czynnościach
służbowych.

W Katowicach jeździ się najszybciej

Najwolniej, a więc w największych korkach
- jeździ się obecnie w Poznaniu i Łodzi.
Te dwa miasta wspólnie zajęły 1. miejsce
w Rankingu Najwolniejszych Miast. Średnia
prędkość w godzinach szczytu nie przekracza tam 33,5 km/h. Ale Katowice to już
prawdziwy tor wyścigowy. Stolica województwa pozwala się rozpędzić kierowcom do
„zawrotnych” 47,50. Katowice chociaż raz
mogą się pochwalić tym, że w jakimś rankingu
są ostatnie. Bo w Rankingu Najwolniejszych
Miast w Polsce ostatnie miejsce to powód do
dumy. Zestawienie 16 wojewódzkich miast
ma pokazać, gdzie z korkami jest największy
problem. O dziwo nie dotyczy to Warszawy, która w zestawieniu jest dopiero na 6.
miejscu (36,5 km/h), ale Poznania i Łodzi.
Tam kierowcy w godzinach szczytu mogą zapomnieć o fotoradarach, bo nic im z ich strony nie grozi, skoro jadą z oszałamiającą prędkością 33,5 km/h. Ranking Najwolniejszych
Miast przygotowany przez specjalistów
z serwisu Korkowo.pl napawa jednak optymizmem. Średnia prędkość jazdy w centrach
największych polskich miast to ok. 36 km/h,
czyli nieco więcej, niż średnia w rankingu rok
temu. To co cieszy kierowców ze Śląska,
to miejsce w rankingu Katowic. Tu prędkościomierze napracują się najwięcej - w godzinach szczytu auto rozpędzić możemy średnio
do 47,5 km/h, a więc o ponad 11 km więcej,
niż rankingowa średnia.
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Zamieszki w Brzeszczach
Kilka tysięcy osób przyszło
na manifestację w Brzeszczach
w obronie tamtejszej kopalni. Związkowcy, pracownicy
i mieszkańcy boją się, że zakład zostanie zlikwidowany.
Protest w pewnym momencie
wymknął się spod kontroli.
Policja musiała bronić wejścia
do urzędu gminy przed grupami protestujących, którzy
kilkukrotnie siłą próbowali
wtargnąć do budynku. Obrzucili go petardami i jajkami. By uspokoić agresywnych
d e m o n s t r a n t ó w, p o l i c j a
musiała użyć pałek i gazu.

z furią na uzbrojonych po zęby
policjantów. Regularna bitwa
pod budynkiem urzędu gminy
w Brzeszczach rozpoczęła się
od razu po zakończeniu manifestacji organizowanej przez
związki zawodowe. Szef „Solidarności” w kopalni Brzeszcze
jeszcze kilkadziesiąt minut
wcześniej mówił o pokojowej
demonstracji. - Chcemy tutaj
pokazać swoją siłę. Nie tą fizyczną, ale tą zorganizowaną
– oznajmił Stanisław Kłysz,
szef "Solidarności" w kopalni
Brzeszcze. I faktycznie na początku atmosfera była niemal-

To była ma ni festacja si ł y,
w której nikt nie chciał być
gorszy. Wystarczył impuls,
by kilkutysięczny tłum ruszył

że piknikowa. Parada ulicami
miasta i humorystyczne akcenty, jak karykatura. - To jest
pani burmistrz miasta na kupie

gnoju. Tylko na to zasługuje –
mówił związkowiec.
Kilka tysięcy osób manifestowało w obronie tutejszej
kopalni. Jej funkcjonowanie
drastycznie może skrócić ewentualne rozpoczęcie budowy drogi ekspresowej S1. - Popieram
wszystkich młodych ludzi. Żeby
nie zamykali kopalni, żeby jakieś życie miała ta młodzież,
a tak to co? Mają uciekać za
granicę? – pyta mieszkanka
Brzeszcz. – Liczą, że tutaj też
wspomogą kopalnię, a my co?
My jako babki i dziadkowie
to jak najbardziej musimy ich
poprzeć – dodaje pani Halina. Część mieszkańców nawet
maszerowała z nimi ramię
w ramię. - Droga, jeśli zostanie
poprowadzona, doprowadzi do
likwidacji kopalni i również do
likwidacji Natury 2000. Brzeszcze to będzie czarna plama na
mapie Polski – uważa Paweł
Marcela, Komitet Społeczny
Mieszkańców Brzeszcz.
Winne spodziewanej agonii
miasteczka mają być jego władze. I pewnie gdyby nie policja
mogło dość do linczu. - Pani
burmistrz jest współodpowiedzialna za to, że w tej chwili
jest niepokój. Za to, że górnicy
i mieszkańcy Brzeszcz czują
niepokój związany z likwidacją

kopalni – wyjaśnia Dominik
Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”. Jednak
niepokój, a zady ma to zupełnie różne emocje. Póki co
policja zatrzymała dwunastu
chuliganów. Pewne jest, że
ta liczba jeszcze się powiększy. - To napięcie jest bardzo
ogromne i atak kierowany jest
na burmistrza oraz radę, pomimo tego, że my tych decyzji
nie podejmujemy – odpowiada
Teresa Jankowska, burmistrz
Brzeszcz.
Je śl i m ie sz k a ńców, t a k
chętnie popierających na początku związkowców, nie zniechęciły sceny bijatyki możliwe,
że w gminie przeprowadzone
będzie referendum w sprawie
odwołania burmistrz i rady
gminy. Do końca września
tego roku to właśnie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad podejmie decyzję
którędy poprowadzone zostaną nowe odcinki trasy S1. Postaramy się tu wypracować
taki kompromis, który pozwoli
jak w najmniejszym stopniu na
negatywne oddziaływanie tej
drogi – podsumował Marek
Prusak z Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych iAutostrad
w Katowicach.

Mieszkańcy żądają budowy dróg
Program budowy 700 kilometrów dróg na razie z pominięciem województwa śląskiego. Ministerstwo Transportu
ogłosiło już pierwsze przetargi na budowę ekspresówek.
Mają powstać w ciągu najbliższych 6 lat. Rządowe plany, a raczej ich brak, odbiły się szerokim
echem na Śląsku, gdzie w wielu
miejscach od lat mieszkańcy
domagają się obwodnic.

od dziś. Jednak, po ogłoszeniu
w ministerstwie transportu projektu budowy dróg ekspresowych,
ich cierpliwość się skończyła.
- Dwadzieścia lat nam obiecują.
Od dwudziestu lat czekamy na
tę obwodnicę jak na zmiłowanie.
Wie pan co to jest 25 tysięcy aut
na tej drodze? To jest droga krajowa, z tego jedzie 45 proc. ciężarowych samochodów. Tu się nie da
żyć - mówi Zbigniew Jenczała,

„Na co dzień na Drodze Krajowej nr 44 w Bieruniu korków
nie brakuje. Bezbolesnego przejazdu z Bierunia do Oświęcimia
mieszkańcy domagają się nie

Stowarzyszenie Mieszkańców
Bierunia. Dojazd do sąsiadujących
z Bieruniem miast to w godzinach
szczytu droga o wiele dłuższa niż
mogłoby to wynikać z mapy. - Pięć

kilometrów jest do Oświęcimia,
a jedzie się pół godziny albo i dłużej czasami – stwierdza Ryszard
Żyła, mieszkaniec Bierunia.
Wcale nie w lepszej sytuacji są
mieszkańcy Mszany, dla których
drogowa gehenna nie skończy się,
dopóki nie zostanie oddany odcinek autostrady A1 Świerklany-Gorzyczki. Nic jednak nie wskazuje
na to, że budowa szybko zostanie
zakończona. Z placu budowy już
dwa razy zeszła firma Alpine Bau.
Na niedokończonym odcinku autostrady protestowali politycy
opozycji. I nie tylko chodziło
im o feralny most. - Wykonawca
zszedł z budowy, zostawił za sobą
zniszczone drogi samorządowe
- zaznacza Mirosław Andreczko,
Rada Gminy Mszana. Drogi, których nie zamierza, jak twierdzą
protestujący, naprawiać. Pod
dużym znakiem zapytania jest
też wiadukt, który firma Alpine
Bau chciała zburzyć i wybudować
ponownie. - Chcemy też mieć informację, czy pan premier Donald
Tusk, wie co robi jego minister Nowak - mówi Grzegorz Matusiak,
poseł PiS.
Przedstawiony projekt budowy dróg w latach w 2014-2020
został zatwierdzony przez Radę

Ministrów. To na razie część
z ogłoszonych przetargów na
budowę sześciu ekspresówek
w kraju. Część, w której mowy
na razie nie ma o autostradach.
Mowy też nie ma o planach
budowy jakichkolwiek dróg
w województwie śląskim. - To
jest ponad 30 miliardów złotych
również unijnych pieniędzy z tych,
których premierowi Tuskowi udało
się wynegocjować tak, żeby płynnie
przechodzić z perspektywy do perspektywy – podkreśla Sławomir
Nowak, minister transportu. Tej
płynności jednak nie odczuwają między innymi mieszkańcy
Świerklan, którzy również muszą
zmagać się ze skutkami niedokończenia w terminie odcinka
autostrady A1. Protestują nie od
dziś i jak zapowiadają, protesty
chcą jeszcze zaostrzyć. - Zapowiadamy kolejne protesty takie same
jak teraz. Jeżeli to nie da efektu,
będziemy protestować na kolejnych
przejściach, żeby jakoś zwrócić na
siebie uwagę - zapowiada Tomasz
Pieczka, radny ze Świerklan.
To jednak wcale nie musi być
takie łatwe, bo na razie uwagę
polityków z Warszawy przykuwa
rozbudowa dróg w innych częściach kraju..
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Kontrowersyjny festiwal
Wywołuje kontrowersje jeszcze przed rozpoczęciem. Orle
Gniazdo - impreza reklamowana
jako festiwal muzyki narodowej.
Mieszkańcy protestują przeciwko
jego organizacji, bo - ich zdaniem
- ma zabarwienie rasistowskie. Do
Urzędu Miasta i Gminy Siewierz,
Starostwa Powiatowego w Będzinie trafiło kilkadziesiąt maili
oraz listów mieszkańców. Mimo
że festiwal ma charakter prywatny
i jest organizowany na prywatnym
terenie, zarzuca mu się propagowanie faszyzmu
Na scenie nie wybrzmiała jeszcze
ani jedna nuta, a już zrobił się wielki
szum. - Miała to być impreza prywatna, festiwal muzyczny rockowo-hiphopowy – mówi Zuzanna Guzik.
Festiwal, na który do Siewierza ma
przyjechać prawie tysiąc osób. - Wykonawców poznaliśmy dopiero po podpisaniu umowy, po ogłoszeniu wszystkich informacji przez organizatora na
jego stronie festiwalowej – wyjaśnia
Zuzanna Guzik, menadżer ośrodka,
gdzie zaplanowano koncert. Zaproszeni wykonawcy niewiele wspólnego
mają z hip-hopem. Widownia tego
koncertu również. Choć organizator

zapewniał, że impreza ma charakter
patriotyczny, trzon wykonawców
tworzą zespoły skrajnie nacjonalistyczne. Informacje o planowanym
festiwalu Orle Gniazdo poruszyły
mieszkańców tego spokojnego, 12-tysięcznego miasteczka. Do urzędu
gminy zaczęły napływać skargi.

- Nordicę tworzą dawni członkowie
Agressivy 88 (88 to akronim od "Heil
Hitler") - biją na alarm mieszkańcy.
Przedstawiciele siewierskiego
urzędu tłumaczą, że organizator koncertu zgłosił w nim udział
900 osób. To zatem nie impreza masowa, a tylko na taką wymagane jest

W skrócie z
pozwolenie magistratu. - Napisałam
do organizatora. Niestety nie mam
z nim kontaktu. Po upewnieniu się
kim jestem, nastąpiła cisza - mówi
Marta Szczerba, UM w Siewierzu.
Z organizatorem i nam nie udało
się skontaktować. Przed kamerą
nie zechcieli też wystąpić przedsta-

wiciele Młodzieży Wszechpolskiej
i Organizacji Narodowo-Radykalnej,
choć przyznają, że ich członkowie na
festiwal w Siewierzu się wybierają.
- Jeden z tych zespołów był skazany
swoją twórczością za propagowanie
neofaszyzmu. Wpuszczając te zespoły
na scenę, mamy zagwarantowane, że

będzie dochodzić na tej scenie do łamania prawa - stwierdza Marcin Kornak, Stowarzyszenie "Nigdy więcej".
Imprezę zaplanowano na 28
czerwca. O bezpieczeństwo ma zadbać 25 miejscowych policjantów.
Mundurowi z Siewierza mogą też
liczyć na wsparcie z Komendy Powiatowej i Wojewódzkiej. - Niezależnie od tego czy ta impreza będzie
miała miejsce czy nie, nie chciałbym
spekulować w tym temacie. Musimy
być przygotowani na utrzymanie
porządku i ładu - podkreśla asp.
Paweł Łotocki, KPP w Będzinie.
Nawoływanie do treści rasistowskich
i totalitarnych jest w Polsce karane,
ale jak twierdzą eksperci, coraz bardziej powszechne. Mało kto za nie
zostaje skazany. - Organy ścigania
nie występują wystarczająco często
z inicjatywą w tym zakresie. Nie wystarczającą wagę przywiązują do tego
przestępstwa. W pewnym zakresie
jest to zrozumiałe - ze względu na
wolność słowa - wyjaśnia Wojciech
Lubelski, adwokat. Ta jednak przekracza dopuszczalne nie tylko prawem
granice. A za to grozi nawet do dwóch
lat więzienia.

Kiepski żart, czyli 10 tysięcy pająków na wolności
Policja przerwała poszukiwania
jadowitych pająków w Będzinie.
Wcześniej mieszkańców Będzina
sparaliżował strach przed jadowitym
ukąszeniem. W mieście pojawiła się
bowiem anonimowa informacja,
że z prywatnej hodowli uciekło
ponad 10 tysięcy bardzo groźnych
i jadowitych pająków. Miał to być
wałęsak brazylisjki.

Ksawera. I choć już wszyscy do sprawy
podchodzą z dystansem, to jeszcze
kilka dni temu mieszkańcy zamykali
się w domach, a podobnego do tego
ze zdjęcia pająka, szukały wszystkie
będzińskie służby. - Na pewno coś
tam był jakiś strach, ale nikt tu nie
panikował. Najpierw to jako żart traktowaliśmy - mówi Marzena Luboń,
mieszkanka Będzina. Pająków miało

Pustka i strach, szczelnie zamknięte okna i zabezpieczone drzwi.
- Z prywatnej hodowli uciekło 10 tys.
jadowitych pająków. To wałęsak brazylijski, najbardziej jadowity pająk na
świecie - to fragment ogłoszenia, które
pojawiło się na będzińskim osiedlu

uciec aż 10 tysięcy. Aż albo tylko.
W jednym kokonie samica może
mieć nawet tysiąc młodych. Wałęsaka
brazylijskiego jednak łatwo zauważyć
nie jest. Jak mówią eksperci - ten pająk
nie tylko jest wyjątkowo jadowity, ale
również niesamowicie szybki. - Jest

to pająk groźny, ale w zeszłym roku
było tylko 12 zgonów spowodowanych
ugryzieniem tego pająka, na około 10
tysięcy ugryzień. Najgorsze są bakterie
w tym jadzie, które powodują martwicę tkanki – wyjaśnia Wojciech Gawlik
ze Spider Shop Sosnowiec.
Co gorsze, w przypadku ugryzienia trudno o ratunek, bo w Polsce
niedostępna jest surowica neutralizująca jego jad. - Jad wałęsaka
brazylijskiego jest bardzo mocny,
powoduje dużą śmiertelność. Jest to
też pająk agresywny i ciekawostką
jest to, że jedna z toksyn zawartych
w tym jadzie powoduje erekcję i jest
wykorzystywana do leczenia impotencji – opowiada Danuta Wiśniewska
ze Śląskiego Ogrodu Zoologicznego.
Policja, straż miejska, lekarze będzińskiego szpitala i starostwo powiatowe - wszyscy z powodu ogłoszenia
o ucieczce z hodowli pająków zostali
postawieni w stan pełnej gotowości.
- Przede wszystkim reagowaliśmy na
wszystkie sygnały, które płynęły do nas
ze strony mieszkańców, które płynęły
do nas od osób, które podejrzewały,
że mogły zobaczyć te pająki. My

Silesia Informacje

poniedziałek –niedziela 17:45 i 20:00,

Cafe Silesia

poniedziałek –piątek 09:00

oczywiście drobiazgowo weryfikowaliśmy te informacje - podkreśla asp.
Paweł Łotocki z policji w Będzinie.
Informacje jednak okazały się fałszywym alarmem. Teraz sprawcy
zamieszania, jeśli zostanie odnaleziony, grozić może nawet 8 lat więzienia i zwrot kosztów nietaniej na
pewno akcji. Zagrożenie, choć wielu
traktowało z niedowierzaniem było
realne, bo niestety polskie prawo
nie reguluje w żaden sposób kwestii
kupna i sprzedaży takich zwierząt.
Niemal każdy może zostać również
ich hodowcą. - Aby móc takie zwierze
sprzedać, trzeba je po prostu rozmnożyć w niewoli i wtedy od weterynarza
jest wystawiany taki dokument, który
się właśnie nazywa cites. Wtedy można
dopiero takie zwierze sprzedać - wyjaśnia Ewa Skowronek z Lizard Shop
Sosnowiec. Wartość tych teoretycznie
zaginionych w Będzinie to 50 tysięcy
euro. Interes niewątpliwie opłacalny,
tyle że bez wątpienia dla ludzi z wyobraźnią. Tyle że ci z Będzina nie
wiadomo dlaczego postanowili sobie
z tego zażartować.

W Rybniku zatrzęsła się ziemia
Dwa silne wstrząsy miały miejsce w rejonie
KWK Rydułtowy-Anna. Były one na tyle
silne, że odczuć je można było na przykład
w niektórych dzielnicach Rybnika. Wstrząs
najbardziej odczuwalny był w Rydułtowach. Pierwsze tąpnięcie - tuż przed 1.00
w nocy - miał siłę ponad 2 stopni w skali
Richtera. Pół godziny później zakołysało
już nie tylko w Rydułtowach, ale i w Rybniku, a przynajmniej w położonych na
południu miastach dzielnicach. Wstrząs
tym razem miał siłę 3,2 w skali Richtera.
Wstrząsy odnotowała aparatura, pracująca w obserwatorium geofizycznym w Raciborzu. Zdaniem Kompanii Węglowej, do
której należy KWK Rydułtowy-Anna, tej
nocy miały miejsce tzw. wstrząsy wysokoenergetyczne. Miało do niech dojść
na głębokości około 1100 metrów. Nie
odnotowano na szczęście zgłoszeń o poszkodowanych, nie ma także strat w samej
kopalni. Zgłaszają się za to mieszkańcy,
którzy stwierdzili po nocnych wstrząsach
straty na terenie swoich posesji. Straty
będą dokładnie szacowane.

Zmiany na katowickim Rynku

Od 6 czerwca został zmieniony ruch na
katowickim Rynku. Zmiany związane
są z przebudową torów u wylotu ulicy 3
Maja. Nie będzie można dojechać z ulicy Młyńskiej i Rynku na ulicę Mickiewicza i parking przy DH Skarbek. Ruch
odbywać się będzie wzdłuż torowiska
na Rynku do ul. Warszawskiej i dalej do
skrzyżowania z ul. Szkolną. Dodatkowo
w czasie prowadzonych prac, zostanie
uruchomiony lewoskręt z ul. Warszawskiej w ul. Szkolną. Utrudnienia potrwają
dwa tygodnie.
Pożar szpitala w Orzeszu
6 czerwca około 4.30 rano wybuchł
pożar w Szpitalu Chorób Płuc
w Orzeszu. Z płonącego budynku
ewakuowano personel i pacjentów.
Akcja gaśnicza trwała ponad 2 godziny.
Strażacy mieli ogromne problemy z odnalezieniem miejsca, gdzie w budynku
pojawił się ogień. Utrudniało to ogromne
zadymienie. Właśnie dym zaalarmował
pacjentów i personel Szpitala Chorób
Płuc w Orzeszu. Pacjenci zostali błyskawicznie ewakuowani. Według wstępnych
ustaleń straży pożarnej, pożar wybuchł
na jednym z oddziałów na pierwszym
piętrze budynku szpitala. Spłonęło ponad
10 metrów kwadratowych stropu między
poddaszem a ostatnim piętrem budynku
szpitala. Strażacy, których na akcję przyjechało 15 zastępów – m.in. z Mikołowa
i ościennych miejscowości - ugasili pożar. Następnie monitorowali pogorzelisko i szukali także ewentualnych innych
miejsc, gdzie może jeszcze tlić się ogień.
W tym celu strażacy musieli rozebrać
część poddasza, szukając źródeł ognia.
Z budynku ewakuowano 26 osób - pacjentów i personel Szpitala Chorób Płuc
w Orzeszu. Ze wstępnych wciąż informacji wynika, że nikomu nic się nie stało.
Proces Kiszczaka zawiesony
Sąd zawiesił proces generała Czesława
Kiszczaka oskarżonego o przyczynienie się do śmierci dziewięciu górników
kopalni „Wujek” w 1981 roku. Proces
został zawieszony z powodu złego stanu zdrowia byłego szefa MSW. Decyzję
o zawieszeniu procesu sąd podjął na
podstawie opinii psychologa i psychiatrów. To kolejna taka decyzja w sprawie,
w której oskarżony jest Kiszczak. Wcześniej postępowanie apelacyjne zawiesił
warszawski sąd apelacyjny. W ubiegłym
roku sąd okręgowy skazał Kiszczaka na
dwa lata więzienia w zawieszeniu ws.
wprowadzenia stanu wojennego. Jeśli
zdrowie Kiszczaka nie poprawi się, nigdy
już nie zasiądzie na ławie oskarżonych
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Cree na tronie w podwójnej koronie! Zespół Sebastiana Riedla wygrał Sopot TOPtrendy Festiwal 2013! Widzowie
uznali, że to właśnie ta formacja posiadają największy potencjał, by wyznaczać muzyczne trendy w nadchodzących
miesiącach. Dzięki temu grupa Sebastiana może liczyć na kampanię promocyjną w telewizji Polsat o wartości 100
tysięcy złotych. Co więcej, muzycy odebrali jeszcze specjalną nagrodzę słuchaczy radia RMF Maxx!

Cree zapowiedział Piotr Baron,
dziennikarz radiowej Trójki, przyjaciel Bastka (tak młody Riedel bywa
nazywany nie tylko przez najbliższych), jego ojca Ryszarda Riedla,
zespołów Cree i Dżem. Sebastian
i jego koledzy wykonali utwór "Jestem tu dla Ciebie". Kiedy okazało
się, że wygrali, Bastek powiedział:
"Oby rock'n'roll grał do końca świata".
Potem na oficjalnej stronie zespołu muzycy napisali: "Zaskoczeni
i wzruszeni, chcemy podzielić się
naszą radością z podwójnej wygranej w konkursie Top Trendy 2013!
Dziękujemy serdecznie wszystkim
tym, którzy wierzyli w naszą pasję
i głosowali na nasz utwór! Bez wspierającej publiczności i najwierniejszych
fanów, nasza twórczość nie miała
by sensu! Robimy to dla Was z największą przyjemnością, jaką można
mieć z tworzenia czegoś dobrego
dla innych. Wygrana nie jest tylko
naszą zasługą, ale i Waszą, dlatego te
nagrody są również dla Was!".
Długo pracowali na taki sukces.
Chociaż fani ciągle mają wątpliwości,
czy to ten festiwal, ta stacja telewizyjna, a przede wszystkim ta stacja radiowa... Bo zarówno Polsat, jak i RMF
Maxx kojarzone są przede wszystkim
z komercją. Na popularnym portalu
społecznościowym wszyscy fani jednak gratulują. "Gratulacje dla Cree
i Sebastiana Riedla. Cała DŻEMowa
rodzina jest z Was dumna :)" - napisał
Łukasz Kohut, fan z Rybnika.
Całkiem niedawno świętowali
15-lecie działalności w Teatrze Śląskim w Katowicach. Towarzyszyła im
wtedy Aukso Orkiestra Kameralna
Miasta Tychy. W maju zeszłego roku

wydali piąty album, doskonały krążek
"Diabli nadali" z figurkami Indian
na okładce. W końcu Cree to nazwa
północnoamerykańskiego szczepu
Indian. Nazwę pomógł wymyślić
ojciec Sebastiana, Rysiek Riedel,
który zawsze fascynował się życiem
i historią Indian. Sam też wspominał, że chciałby mieć zespół o takiej
nazwie. Syn spełnił marzenie ojca
i tak powstał zespół Cree. Niedługo
potem jak powstał Cree, Ryszard
Riedel umarł... Ale zdążył jeszcze
posłuchać syna. - Tata przychodził
na nasze próby. Pamiętam, jak raz
powiedział, że powinniśmy jeszcze
na dziesięć lat wrócić do piwnicy, by
dalej ćwiczyć. I wtedy dopiero coś z nas
będzie - wspominał Bastek Riedel
w jednym z wywiadów.
Ogólnopolski debiut Cree odbył
się w 1997 roku podczas I Festiwalu Młodej Kultury w warszawskiej
Stodole, a pierwszym sukcesem było
zdobycie Grand Prix VI Olsztyńskich
Nocy Bluesowych. Kolejnym ważnym
wydarzeniem był występ na zarejestrowanym przez TVP koncercie
"Fama" w Świnoujściu. Następnym
etapem na drodze Cree do zaprezentowania swojej twórczości szerszej
publiczności był koncert w Sali Kongresowej w Warszawie, jako support
przed Johnem Mayallem. Zespół
został bardzo ciepło przyjęty. W maju
1998 roku Cree został zaproszony do
Francji na festiwal w Lille. Brzmienie
zespołu przypadło do gustu, znanym
z wyszukanego smaku, Francuzom.
Tuż przed wyjazdem do Francji
Cree zarejestrował jednak materiał
na debiutancką płytę, zatytułowaną
po prostu Cree, która otrzymała przychylne recenzje i znalazła
uznanie wśród fanów bluesa i rocka. Popularność zespołu znacznie

wzrosła po sukcesach odniesionych
na Olsztyńskich Nocach Bluesowych,
Przystanku Woodstock w Żarach
i Rawie Blues w Katowicach.
Promując swoją pierwszą płytę
zespół uczestniczył w trasie koncertowej z okazji 20-lecia zespołu Perfect.
W 2000 roku Bastek Riedel zajął
drugie miejsce w kategorii najlepszy
wokalista bluesowy w plebiscycie
miesięcznika "Twój Blues". W październiku 2003 roku zespół nakręcił
teledysk promujący film dokumentalny o Ryśku Riedlu, którego premiera

Wziął udział w piątej edycji reality
show "Bar". Dość szybko jednak odpadł i, na szczęście, wrócił do grania.
W grudniu 2007 roku Cree wydał
kolejną, piątą już płytę, "Tacy sami".
W maju 2009 roku zespół wystąpił
we Wrocławiu na ,,Thanks Jimi
Festiwall". To impreza poświęcona
Jimiemu Hendrixowi. Na głównej
scenie tego festiwalu pojawił się Bastek Riedel i tacy muzycy jak: Leszek
Cichoński, Mieczysław Jurecki i Marek Raduli. Wraz z 6000 uczestników
festiwalu zagrali oni utwór ,,Hey Joe",

i wykonuje z formacją swojego ojca
kilka jego przebojów... To zawsze najbardziej magiczne chwile tej imprezy.
Bastek wyglądem, ale przede wszystkim głosem, przypomina swojego
ojca. I wtedy zawsze wraca pytanie:
dlaczego młody Riedel nie śpiewa
dzisiaj w Dżemie? - To jest temat dla
mnie zamknięty… Z szacunku dla
mojego ojca po prostu w życiu bym
się nie odważył tego zrobić i śpiewać
w tym zespole - odpowiada.
Warto dodać, że Cree występuje
w składzie: Sebastian Riedel - wokal,-

odbyła się rok później. Bardzo ważne
był dla zespołu 2004 rok, w którym to
Cree świętowało 10-lecie działalności
artystycznej. Z tej okazji zespół wydał
płytę "Parę lat", umieszczając na niej
dziesięć utworów z poprzednich płyt
w tym jeden nowy, "Po co mi więcej".
W tym też roku Bastek flirtował
z tandetną telewizyjną rozrywką.

bijąc tym samym rekord Guinnessa.
Ważne dla Bastka są koncerty na
Festiwalu Ryśka Riedla "Ku Przestrodze", który najpierw odbywał się na
tyskich Paprocanach, a od kilku lat
organizowany jest w Chorzowie. Cree
jest gospodarzem jednego dnia festiwalu, ale Bastek zawsze wchodzi też
na scenę podczas koncertów Dżemu

gitara, Sylwester Kramek - gitara, Lucjan Gryszka - gitara basowa, Adam
Lomania - instrumenty klawiszowe
i Tomasz Kwiatkowski - perkusja.
Mottem zespołu i jego myślą przewodnią są słowa często używane
przez Sebastiana Riedla "Żeby żyć
trzeba grać, żeby grać trzeba żyć".

foto: Dominik Gajda

Antoni Strzelecki

foto: Dominik Gajda

Cree jest trendy!
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Ewa Brol

Ryzyko wystąpienia wzrasta
wraz z niezdrowym trybem życia,
niezdrowym odżywianiem, a co za
tym idzie z otyłością, choć zmiany
nowotworowe mogą również pojawić się u osób przestrzegających
diety i uprawiających sport. Są
też przypadki wystąpienia raka
jelita grubego, które mają podłoże genetyczne.
Pojawienie się nowotworu
jelita grubego poprzedza szereg
symptomów, na które trzeba
zwrócić uwagę obserwując własny
organizm. Są to przede wszystkim:
nieregularne oddawanie stolca,
biegunki w sytuacjach pozbawionych konkretnej przyczyny
(np. jeśli nie mamy do czynienia
ze zwykłym zatruciem pokarmowym albo grypą żołądkową,
której towarzyszą takie objawy
jak biegunka czy wymioty) lub

O proﬁlaktyce raka jelita grubego
Rak jelita grubego należy do najgroźniejszych schorzeń współczesnego
człowieka. Jest na drugim miejscu pod względem ilości występowania
w całej populacji naszego kraju.
przewlekłe zaparcia (u osób, które
wcześniej nie odczuwały tego typu
dolegliwości), a także pojawienie
się śluzu lub krwi w stolcu.
- Jedna trzecia ludzi ma problemy z hemoroidami, czyli co trzeci
człowiek cierpi z powodu hemoroidów i może z nich krwawić,
dlatego trzeba iść z tym problemem
do specjalisty, który wykluczy raka
jelita grubego. Są ludzie, którzy
przez pięć lat krwawią z żylaków
odbytu i nie mają świadomości, że
może poza hemoroidami występują już u nich zmiany nowotworowe, gdyż leczą się wyłącznie na
hemoroidy. Niestety w większości
przypadków zmiany nowotworowe
w jelicie grubym wykrywane są
zbyt późno i z powodu zaniedbania
przez długi czas wczesne stadia nie
są leczone. Takim postępowaniem
ludzie sami na siebie podpisują
wyrok śmierci – ostrzega profesor
Stanislav Czudek, onkolog.

zapakowane papierki do lekarza.
Wtedy lekarzowi łatwo wykryć
nawet niewidoczne gołym okiem
mikroślady krwi. W wypadku
obecności krwi w stolcu bezwarunkowe jest badanie kolonoskopowe
– opowiada profesor Czudek.
Ten program pozwala na
wczesne wykrywanie zmian nowotworowych. Dzięki niemu wiele
osób może bardzo wcześnie i bardzo skutecznie rozpocząć leczenie
nowotworu jelita grubego.

W Czechach bardzo popularny
jest jeden z programów wczesnego
wykrywania raka jelita grubego,
polegający na badaniu na obecność
śladów krwi, a nawet mikrokrwawienia w stolcu.
- W Czechach są trzy bezpłatne
programy wykrywania raka. Kobiety po czterdziestym piątym roku
życia mogą co dwa lata bezpłatnie
skorzystać z badania mammograficznego, a raz do roku mogą się
udać na darmową cytologię szyjki
macicy. Trzecim programem jest
badanie jelita grubego, które za darmo może zrobić człowiek w każdym
wieku, niezależnie od tego czy znajduje się w grupie podwyższonego
ryzyka czy też nie. Badanie dotyczy
obecności krwi w stolcu. Polega na
tym, że od lekarza otrzymuje się papierki lakmusowe, które zabiera się
do domu. Zanurza się taki papierek
w trzech kolejnych, następujących
po sobie, stolcach. Potem odnosi się

PYTANIA
NASZYCH CZYTELNIKÓW:
Profesor Stanisław
Czudek odpowiada:
1. Czy stosowanie diety może
prowadzić do zachorowania
na raka?
- Z każdą dietą trzeba się
dogłębnie zaznajomić. Każda
ekstremalna dieta jest szkodliwa.
Na pewno trzeba ograniczyć ilość

tłuszczu w pokarmach, jeść dużo
jarzyn i owoców, nie palić, minimalizować spożywanie alkoholu,
uprawiać sport.
2. Czy raka złośliwego można
całkowicie wyleczyć?
- Można, ale trzeba rozpatrywać sprawę indywidualnie. Wyniki
leczenia zależne są od rodzaju
raka, stopnia jego zaawansowania. Chciałbym podkreślić znowu
ogromną rolę PROFILAKTYKI.
Przychodzisz wcześnie-wygrywasz,
przychodzisz za późno- przegrywasz. Każdy z nas jest jednostka
indywidualną, każdy nowotwór
właściwie też. Czyli spotykają się
dwa samodzielne "organizmy"- wynik zależny jest od obydwu. Można
powiedzieć, że niekiedy potrafią
się nawzajem zabijać, niekiedy
współżyć. Każdy powinien wziąć
sobie do serca motto: „Przychodź
raczej dziesięć razy za wcześnie,
niż raz za późno".

Krakowska ponownie zamknięta
Ulica Krakowska w Żywcu (Droga Wojewódzka nr 946) została ponownie zamknięta dla ruchu.
Remont 250-metrowego odcinka drogi trwał już od lipca ubiegłego roku. Modernizacja była
konieczna ze względu osuwisko, które powstało tam po obfitych i długotrwałych opadach
deszczu. Kierowcy będą musieli przygotować się na duże utrudnienia.

Prace prz eprowad z a ne
w ubiegłym roku obejmowały między innymi rozebranie
konstrukcji drogi oraz zabezpieczenie gruntu. Po zagłębieniu
mikropali, grunt wzmocniono
geosyntetykami (materiały budowlane wykorzystywany przy
budowie dróg, jako bariery
w podłożu obszarów składowania odpadów lub zbiorników
wodnych i kanałów). Zbudowano także system odwodnienia
wgłębnego i powierzchniowego
drogi. Następnie wykonawca,
ułożył nowe warstwy nawierzchni. Niestety prace nie zostały
wykonane prawidłowo. Wobec
zaistniałej sytuacji, inspektor

Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Katowicach nakazał sfrezowanie wadliwej nawierzchni
i ułożenie nowej. Prace mają
potrwać przez trzy tygodnie.

osuwisko. Po przeprowadzonych badaniach okazało się,
że niektóre warstwy betonu
asfaltowego nie spełniają wymagań specyfikacji. Innymi sło-

Wykonawcą modernizacji
jest podbeskidzka firma budowlana IBM specjalizująca się
w budowie i remontach mostów. Przedsiębiorstwo przez
25 lat swojej działalności z powodzeniem realizowała wiele
znacznie większych inwestycji
(m.in. kontynuacja budowy
autostrady A-4 na odcinku
Brzesko - Wierzchosławice).
Tym bardziej dziwi fakt, że tym
razem nie podołali zadaniu.
fot. UM Żywiec

Tomasz Breguła
tbregula@kurierpolski24.pl

- Od lipca ubiegłego roku
trwa tu remont drogi na długości 250 metrów. Był on konieczny ze względu na powstałe

wy jakość wykonania drogi nie
jest wystarczająca – informuje
Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Katowicach.

- Inspektor Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Katowicach
nakazał wykonawcy sfrezowanie wadliwej nawierzchni
i ułożenie nowej. Roboty rozpoczęły się 6 czerwca i trwać
będą jeszcze ponad dwa tygodnie. Na razie wygląda na to,

że prace przebiegają zgodnie
z planem i zostaną zakończone w terminie – informuje
Tomasz Terteka, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Żywiec.
W związku z zamknięciem
ruchu, obowiązy wać będą
takie same objazdy, jak podczas ubiegłorocznych robót.
Dla samochodów ciężarowych
Drogą Krajową nr 69, potem
S 69 przez Bielsko-Białą, Drogę
Krajową nr 52 przez Kobiernice
i Drogę Wojewódzką nr 948
do Żywca. Dla pojazdów osobowych objazd prowadzi ulicami Żywca. Całkowity koszt
inwestycji to 3,15 mln zł. Prace
zostaną najprawdopodobniej
zakończone 30 czerwca.
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Prezes więcej wart
od prezydenta
Wielu z nas zazdrości pensji, jakie otrzymują prezydenci miast. Szefowie
miejskich spółek też nie mogą narzekać na brak gotówki, a w wielu przypadkach
ich zarobek zdecydowanie przewyższa ten prezydencki.
Adrian Leks
aleks@kurierpolski24.pl
30 kwietnia minął termin, w którym
samorządowcy mieli obowiązek złożyć oświadczenia majątkowe za rok
2012. Zweryfikowane dokumenty są
publikowane w Biuletynie Informacji
Publicznej. Ustawy jednak nie określają terminu, w jakim deklaracje po
ich złożeniu, powinny zostać umieszczone na stronie BIP. Powinno to
jednak nastąpić bez zbędnej zwłoki.
Jeżeli chodzi o prezydentów śląskich
i zagłębiowskich miast to nie ma się
do czego przyczepić. Ich oświadczenia majątkowe za poprzedni rok są
już dostępne dla każdego mieszkańca. Inaczej sprawa wygląda w przypadku prezesów miejskich spółek.
Tutaj trzeba uzbroić się w cierpliwość
zanim pracownicy magistratów opublikują te dane. W tym przypadku
na BIP-ie można znaleźć przede
wszystkim oświadczenia majątkowe
za lata poprzednie, ale na szczęście są
też wyjątki.
Prezydenci naszych miast w związku z zajmowanym przez siebie
stanowiskiem mają bardzo podobne pensje. Mogą jednak jeszcze
liczyć na dodatkowe dochody za
na przykład bycie członkiem rady
nadzorczej spółki. Włodarze bardzo
chętnie korzystają z tych przywilejów. Zarobki prezydentów na pewno
robią wrażenie, ale i tak w wielu
przypadkach lepiej zarządzać miejską spółką. Zarobki szefów miejskich spółek są już zróżnicowane,
ale niektórzy prezesi mogą zarobić
w ciągu roku prawie 300 tysięcy zł.

Z. Frankiewicz Prezydent Gliwic

P. Uszok Prezydent Katowic

Gliwice:

Katowice:

W tym mieście należy pochwalić
urzędników, bo mamy już dostęp do
oświadczeń majątkowych z 2012 roku
nie tylko prezydenta i radnych, ale również prezesów miejskich spółek. Dochód
prezydenta Gliwic w 2012 roku to ponad
225 tysięcy zł. Zygmunt Frankiewicz
zarobił w ubiegłym roku 160 tysięcy
zł (to ponad 13 tysięcy zł miesięcznie)
oraz prawie 36 tysięcy zł jako członek
rady nadzorczej w Katowickiej Specjalnej
Strefie Ekonomicznej. Do tego doszły
jeszcze pieniądze, które zarobił jako członek zarządu KZK GOP – 29 tysięcy zł.

W 2012 roku prezydent Piotr Uszok
osiągnął w sumie dochód w wysokości
blisko 230 tysięcy zł. W tej kwocie jest nie
tylko pensja prezydenta miasta (ponad
159 tysięcy zł – co daje ponad 13 tysięcy
zł miesięcznie), ale także wynagrodzenie
członka zarządu KZK GOP – ponad 29
tysięcy zł i zarządu Tramwajów Śląskich
S.A. – ponad 40 tysięcy zł.

Na brak gotówki nie narzekają też
prezesi spółek z większościowym
udziałem miasta Gliwice. Na przykład prezes Śląskiego Centrum Logistyki, Jerzy Zachara zgromadził
w 2012 roku prawie 294 tysiące zł, co
daje ponad 24 tysiące zł miesięcznie.
Henryk Błażusiak, jako prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach oraz członek zarządu
Śląskiej Sieci Metropolitalnej zarobił
w zeszłym roku prawie 317 tysięcy zł,
czyli ponad 26 tysięcy zł miesięcznie.
201 tysięcy zł - takimi zarobkami
może natomiast pochwalić się za
2012 rok prezes Śląskiej Sieci Metropolitalnej, Grzegorz Nitkiewicz.
Z kolei Edward Mazur, prezes Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji
Odpadów może liczyć na podobne
zarobki jak prezydent miasta, czyli
159 tysięcy zł rocznie.

Prezes Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo Kanalizacyjnej, Władysław
Spyrka w 2011 roku osiągnął dochód
ponad 223 tysięcy zł brutto (blisko 18,5
tysiąca zł miesięcznie). Andrzej Gut,
prezes Katowickich Wodociągów S.A.
zarobił natomiast wtedy ponad 235
tysięcy zł, czyli ponad 19,5 tysiąca miesięcznie. Skromniej za 2011 rok wygląda
za to dochód Stanisława Badury, prezesa
Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Zarobił „tylko” ponad
162 tysiące zł, co dało mu 13,5 tysiąca
zł miesięcznie.

K. Górski Prezydent Sosnowca

Sosnowiec:
Dochód Kazimierza Górskiego wyniósł
w 2012 roku prawie 225 tysięcy zł, ale na
tę sumę składają się pieniądze z kilku
miejsc, W tej kwocie są: wynagrodzenie
prezydenta (159 tysięcy zł), wynagrodzenie członka rady nadzorczej Miejskiego

Przedsiębiorstwa Robót Ogrodowych
w Warszawie (6,6 tysiąca zł), wynagrodzenie członka rady nadzorczej Tramwajów Śląskich S.A.( ponad 29 tysięcy
zł) i członka zarządu KZK GOP (ponad
29 tysięcy zł).
Na razie na stronie sosnowieckiego BIP-u
możemy znaleźć oświadczenia majątkowe za 2012 rok tylko kilku prezesów
i dyrektorów. W naszym podsumowaniu
sięgniemy więc po zestawienie zarobków
prezesów największych miejskich spółek
z 2011 roku. Do nich na pewno zalicza
się Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu, gdzie
prezes Magdalena Pochwalska zarobiła
ponad 226,5 tysiąca zł, czyli prawie 19
tysięcy zł miesięcznie. Za to Marek
Pikuła, prezes Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Sosnowcu w 2011
roku wzbogacił się o ponad 150 tysięcy
zł. Mógł więc liczyć na pensję wartości
12,5 tysiąca zł, czyli zbliżoną do miesięcznych dochodów prezydenta miasta.

M. Mańka-Szulik Prezydent Zabrza

Zabrze:
Dochód prezydent Małgorzaty MańkiSzulik wyniósł w 2012 roku ponad 213
tysięcy zł. W tym znajduje się między
innymi wynagrodzenie z urzędu
miasta – ponad 184 tysiące zł (czyli
ponad 15 tysięcy miesięcznie) i wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji
społecznych – 25 tysięcy zł.
W Zabrzu także bardzo opłaca się rządzić miejską spółką. 284,5 tysiąca zł
(ponad 23 tysiące zł miesięcznie) zarobił

w zeszłym roku Piotr Niemiec, prezes
Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Bardzo podobnie
wygląda dochód Lesława Złotorowicza,
prezesa Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. W 2012 roku
mógł liczyć na wynagrodzenie w wysokości prawie 283 tysięcy zł.

A. Kotala Prezydent Chorzowa

Chorzów:
Dochody prezydenta Chorzowa
w 2012 roku to ponad 185 tysięcy zł.
W tym poza pensją z Urzędu Miasta – ponad 160 tysięcy zł - Andrzej
Kotala zarobił w KZK GOP (ponad
17 tysięcy zł) i Samorządowym Chorzowsko-Świętochłowickim Związku
Wodociągów i Kanalizacji – 8,5 tysiąca zł.
BIP w Chorzowie inne oświadczenia
majątkowe za 2012 rok ma opublikować dopiero pod koniec czerwca.
W tym mieście jednak nie ma spółek
z większościowym udziałem gminy,
które gwarantowałyby tak wysokie
zarobki, jak w sąsiednich miastach.
Na przykład Leszek Wenda, prezes
Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w 2011 roku zarobił 94 tysiące zł (prawie 8 tysięcy
zł miesięcznie), a Katarzyna Stypa,
prezes ADM Chorzów Sp. z o.o. już
„tylko” 72,5 tysiąca zł. To też jednak
nie są sumy, którymi pogardziłby
zwykły Kowalski...
(fot. TVS)
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Trasa kolejki będzie taka sama,
jak ta, którą niegdyś kursowała stara „Elka”, na odcinku ze Stadionu
Śląskiego do lunaparku. Lokalizacja jedenastu nowych podpór jest
analogiczna z miejscem istniejących
podpór likwidowanej kolejki. Najwyższa będzie sięgała 21 metrów, ale
siedząc na krzesełku lub w gondoli,
pojedziemy na wysokości 18 metrów.
Perony będą się znajdywały około 4,5
metra nad ziemią. Na każdej stacji
będą dyżurowały dwie osoby z obsługi, ale zamiast kas zainstalowane

zostaną automaty biletowe. System
kolejki zostanie również przystosowany dla osób niepełnosprawnych
poruszających się za pomocą specjalistycznego sprzętu.
- Na razie wszystko idzie zgodnie
z planem. Stoi już dziesięć z jedenastu
planowanych słupów. Trwa natomiast
budowa dwóch budynków stacyjnych.
Na stacji Stadion Śląski zabetonowano
już strop w przedniej części obiektu,
po której będzie się odbywał ruch pasażerski. Wkrótce betonowane będą
również stropy na stacji Śląskie Wesołe
Miasteczko. Wykonawca „Elki”- austriacka firma Doppelmayr- ma czas

Prace nad odtworzeniem 2-kilometrowego odcinka popularnej
„Elki” idą pełną parą. Jest szansa, że nową kolejką pojedziemy już
21 czerwca podczas Urodzin Parku Śląskiego. Koszt przedsięwzięcia
to blisko 30 milionów złotych. 80 proc. tej kwoty zostało
sﬁnansowane ze środków Unii Europejskiej.

do sierpnia, ale chcielibyśmy aby
roboty zakończyły się jeszcze przed
Urodzinami Parku Śląskiego. Nie
możemy tego jednak zagwarantować
- mówi Łukasz Buszman, rzecznik
prasowy Parku Śląskiego.
15 zamkniętych, ośmioosobowych gondoli pozwoli na funkcjonowanie kolejki przez cały rok, bez
względu na warunki pogodowe. Nie
zapomniano również o zwolennikach
tradycyjnych „krzesełek”. Będzie ich
30, a liczba ta może się zwiększyć
w ciągu najbliższych lat aż do 58.
- Kilka tygodni temu na placu budowy
pojawiły się liny, po których pojedzie

2000 nowych
miejsc pracy
w Katowicach

kolejka, a pod koniec zeszłego mieliśmy już pierwsze krzesełka i gondole.
Na razie przyjechało osiem. Siedem
pozostałych powinniśmy dostać do
końca tygodnia – wyjaśnia Marcin
Góral, kierownik budowy. Na początku przyszłego tygodnia ruszy montaż
technologiczny. Jako pierwsza będzie
uruchamiana konstrukcja wsporcza
pod koła napędowe. Wtedy też pojawią się austriaccy inżynierowie, których zadaniem będzie uruchomienie
mechanizmu nowej kolejki.
„Elka” ma być również monitorowana i oświetlona na całej długości
trasy. Ta część inwestycji nie została
jednak przewidziana w projekcie.

Odległość między słupami to średnio 230 metrów. Oznacza to, że aby
oświetlić całą kolejkę, trzeba zainstalować dodatkowe lampy pomiędzy
słupami. Ten problem zarząd Parku
Śląskiego będzie musiał rozwiązać już
po uruchomieniu kolejki.
Kolejka linowa, która w latach
1967-2006 przewiozła kilka milionów
pasażerów, cieszyła się ogromną popularnością. Po 39 latach eksploatacji,
zarząd WPKiW, pomimo licznych
protestów, podjęły kontrowersyjną
decyzję o jej likwidacji. Było to związane m.in. z brakiem odpowiednich
funduszy na modernizację

foto: UM Katowice

foto: Tomasz Breguła

Elką pojedziemy
w czerwcu?

Firma IBM rozszerza swoją działalność na Śląsku. Światowy informatyczny gigant zdecydował się na
otwarcie swojego oddziału w Katowicach. Jeszcze w tym roku zatrudnienie w stolicy województwa
znajdzie 400 osób, a do końca 2015 roku aż pięciokrotnie więcej.
Rozpoczęcie działalności placówki planowane jest na sierpień 2013
roku. Nowe centrum IBM dołączy
do sieci strategicznych ośrodków
amerykańskiej firmy zajmującej
się m.in. zarządzaniem systemami
operacyjnymi serwerów, ochroną
i bezpieczeństwem systemów oraz
monitorowaniem sprzętu IT i systemów oprogramowania. - Wybór
miasta Katowice na lokalizację nowego centrum IBM, pokazuje ciągłe
zaangażowanie naszej firmy w Polsce.
Nowe centrum umożliwi nam nie
tylko świadczenie zaawansowanych
usług dla naszych klientów, ale przyczyni się również do zwiększenia

rozwoju gospodarczego i kompetencji
potrzebnych w całym regionie - mówi
Ales Bartunek, Dyrektor Generalny IBM Polska i Kraje Bałtyckie.
- Region śląski oferuje utalentowane
zasoby rynku pracy, mocne zaplecze
akademickie, oraz przyjazne otoczenie
biznesu, co jest niezbędne dla naszego
rozwoju – dodaje.
Przez 20 lat działalności na polskim rynku IBM otworzyła już szereg
specjalistycznych ośrodków obsługujących klientów na całym świecie.
Są to m.in.: Centrum Dostarczania
Usług i Operacyjne Centrum Bezpieczeństwa we Wrocławiu, Laboratorium Oprogramowania i Centrum

Usług Finansowo-Księgowych
w Krakowie oraz Centrum Kompetencyjno-Wdrożeniowe w Gdańsku. W ubiegłym roku w ramach
programu ekspansji terytorialnej
firma otworzyła również regionalne
oddziały handlowe w Katowicach,
Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu
i Gdańsku. - Odkąd otworzyliśmy
w 2009 roku Centrum IBM we Wrocławiu, zakres i zasięg naszej oferty
usługowej znacznie się powiększył.
Centrum w Katowicach będzie zbudowane zgodnie ze standardami globalnymi IBM, aby zapewnić naszym
klientom jak najwyższą jakość usług
- powiedział Stef Stangret, Dyrektor

Centrum Dostarczania Usług IBM
we Wrocławiu.
IBM będzie również wspierać
rozwój talentów we współpracy z lokalnymi instytucjami edukacyjnymi
- Politechniką Śląską, Uniwersytetem
Śląskim, Uniwersytetem Ekonomicznym i Górnośląską Wyższą Szkołą
Handlową. Firma zapewni studentom program praktyk, stwarzając
tym samym możliwość zdobywania
przez nich doświadczenia w obszarze najbardziej zaawansowanych
problemów informatycznych. Aby
wzbogacić program nauczania
i przygotowania studentów do możliwości zatrudnienia w branży IT,

przedsiębiorstwo będzie wspierać
studentów w realizacji ich projektów rozwojowych oraz umożliwić im dostęp do najbardziej
innowac y jnych technologii.
- Polska to kraj świetnie wykwalifikowanych i wykształconych ludzi.
Cieszę się, że ten kapitał został doceniony po raz kolejny przez IBM
– zaznacza Sławomir Majman,
prezes Polskiej Agencji Informacji
i Inwestycji Zagranicznych. – Kolejna inwestycja w Polsce dowodzi, że
firma IBM czuje się u nas dobrze i że
Polska oferuje znakomite warunki
do prowadzenia biznesu – dodaje.
(TB)

10 Policja
Prawie utopił się
w bagnie

Nietypowa interwencja policjantów
w Piekarach Śląskich. W rejonie
ogródków działkowych przy ulicy
Kamiennej 48-latek wpadł do bagna.
Przypadkowy świadek poinformował,
że mężczyzna nie potrafi wydostać się
na brzeg. Policjanci zauważyli około
1,5 kilometra od brzegu mężczyznę,
który utknął w głębokiej warstwie
błota. Nie było jednak możliwości
dotarcia do 48-latka tą drogą. Osłabionego i zziębniętego mężczyznę
wyciągnięto na brzeg od strony
Dobieszowic. Był przytomny, ale na
miejsce wezwano strażaków oraz pogotowie ratunkowe Z uwagi na stan
poszkodowanego oraz bardzo trudno
dostępne miejsce - pomocy udzieliło
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Mężczyzna został przetransportowany
śmigłowcem do szpitala w Sosnowcu.

Egipcjanin dostał
młotkiem w twarz

Poszukiwany jest sprawca brutalnego ataku na dworcu w
Katowicach. Egipcjanin, który
czekał na pociąg został zaatakowany bez ostrzeżenia młotkiem.
Do drastycznego zdarzenia doszło 17 maja około godziny 22.
Egipcjanin oczekiwał na pociąg w
hali głównej dworca PKP. Wtedy
podszedł do niego młody mężczyzna i młotkiem uderzył go prosto
w twarz! Egipcjanin ma złamanie nosa z przemieszczeniem oraz
ranę ciętą nosa. Poszukiwany
mężczyzna wszedł na dworzec w
Katowicach od strony ulicy 3 Maja.
Po ataku na obcokrajowca uciekł
wyjściem prowadzącym do tej samej ulicy. Wszelkie informacje mogące prowadzić do ustalenia sprawcy można zgłaszać do wydziału
kryminalnego komisariatu VI policji pod numerami (032) 200-38-79
lub (032) 200-38-81.

Dzwon na
Dzwonkowej
Kompletną nieodpowiedzialnością wykazał się 27-latek, który
spowodował wypadek mając
ponad 3 promile alkoholu.
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wypadku wyjaśniają policjanci
oraz prokuratorzy.

Kobieta
w ciąży
wyskoczyła
z okna
W Bytomiu z okna szpitala
wyskoczyła ciężarna kobieta. Dziecko urodziła już po
upadku. Zdaniem lekarzy
i szpitalnego personelu, nic nie
wskazywało na to, że może
dojść do tragedii.
Dramatyczne wydarzenia rozegrały się na terenie szpitala przy
ulicy Batorego w Bytomiu. Nad
ranem pielęgniarki usłyszały
huk. Wbiegły do sali i zobaczyły

Zatrzymano
pseudokibiców
Mimo że od tych wydarzeń minęło
już kilka lat, to dopiero teraz wszyscy chuligani zostali zatrzymani.
To sympatycy Zagłębia Sosnowiec,
Korony Kielce i Zagłębia Lubin.

otwarte okno. Pacjentka leżała
na ziemi pod budynkiem szpitala. Okazało się, że kobieta wyskoczyła z okna na pierwszym
piętrze. Pacjentka - 39-letnia
mieszkanka Pszowa – była
w dziewiątym miesiącu ciąży.
Chłopczyk, który urodził się
w wyniku przeprowadzonego

po zdarzeniu cesarskiego cięcia, ze złamaną rączką trafił do
chorzowskiego szpitala. Jego
matka z licznymi złamaniami,
w stanie ciężkim przebywa
w szpitalu urazowym w Piekarach Śląskich. Na razie nie
wiadomo, dlaczego kobieta
wyskoczyła przez okno.

że samochód zwalnia i skręca, chciał
uniknąć zderzenia. Zjechał na pobocze, a następnie do rowu. 25-latek był
trzeźwy. Został ukarany mandatem
karnym. Utrudnienia w ruchu trwały
niecałą godzinę.

Policjanci pojawili się na miejscu
wypadku przy ulicy Dzwonkowej
w Tychach. Jak się okazało kierowca
forda mondeo, który dachował był
kompletnie pijany. Badanie stanu
trzeźwości wykazało ponad 3 promile
alkoholu w organizmie. Jak ustalono,
prawdopodobną przyczyną „wyrzucenia” samochodu z drogi było niedostosowanie prędkości do warunków
atmosferycznych i drogowych. Nietrzeźwy to 27–latek z miejscowości
Góra. Zatrzymanemu za jazdę na
podwójnym gazie grozi nawet 2–letni
pobyt w więzieniu.

Kurczaki na
drodze
Pomiędzy Wierzbiem a Koszęcinem
przewrócił się tir przewożący prawie
pięć tysięcy kurczaków. Kierowca,
żeby uniknąć wypadku musiał wjechać do rowu.

Na drodze wojewódzkiej nr 906
samochód ciężarowy zjechał na pobocze, a następnie do przydrożnego
rowu. 25-letni kierowca przewoził
prawie pięć tysięcy żywych kurczaków. Z uszkodzonej przyczepy
wypadły skrzynki z brojlerami.
Policjanci ustalili, że kierowca tira
jechał z nadmierną prędkością i nie
zachował należytej odległości od jadącego przed nim pojazdu. Widząc,

Działka pełna
narkotyków
Przejęto ponad 14 tysięcy sztuk
tabletek ecstasy o czarnorynkowej
wartości około 300 tysięcy złotych.
Narkotyki znaleziono na terenie
ogródka działkowego w Bytomiu.

To dalszy ciąg sprawy, podczas której
niedawno zabezpieczono 16 kilogramów amfetaminy. Tym razem policjanci wraz z funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego na terenie tej
samej działki znaleźli kolejną skrytkę.
Był to zakopany w ziemi pojemnik
z zawartością 4 kilogramów tabletek
ecstasy. Okazało się, że tabletek jest
ponad 14 tysięcy sztuk Czarnorynkowa wartość narkotyku oszacowana
została na kwotę około 300 tysięcy
złotych. Sprawa zdaniem śledczych
jest rozwojowa - niewykluczone są
nie tylko kolejne zatrzymania, ale
i „znaleziska”.

Śmierć
motocyklisty
Tragiczny wypadek motocyklisty
w Bielsku-Białej. Kierowca motocykla zginął na miejscu po zderzeniu
z oplem corsą
To już kolejna śmierć motocyklisty
w województwie śląskim. Wypadek miał miejsce na skrzyżowaniu
ulic Komorowickiej i Piłsudskiego

w Bielsku-Białej. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 63-letni
bielszczanin kierujący oplem corsą
w trakcie skrętu w lewo zderzył się
z jadącym z naprzeciwka 30-letnim
motocyklistą, który kierował hondą
CBR 1100. Na skutek zderzenia motocyklista poniósł śmierć na miejscu.
Ulica Komorowicka była zablokowana. Policjanci ustalają dokładne
okoliczności tego wypadku.

Zderzenie z
ciężarówką
Tragedia na drodze w Pawłowicach. W zderzeniu samochodu
osobowego z ciężarówką zginął
27-letni mężczyzna.

Na ulicy Świerczewskiego w Pawłowicach kierujący fiatem pandą 27-letni mieszkaniec Wodzisławia
Śląskiego – z nieustalonych do tej
pory przyczyn zjechał na przeciwny pas ruchu. Wtedy zderzył
się z jadącym z naprzeciwka ciężarowym mercedesem. 52-letni
kierowca ciężarówki wyjaśnił policjantom, że nie zdołał nic zrobić,
aby uniknąć czołowego zderzenia
z pandą. Kierowca osobówki zginął na miejscu. Samochód ciężarowy po zderzeniu wjechał do
rowu. Utrudnienia w ruchu trwały
kilka godzin. Sprawę tragicznego

Śledztwo w tej sprawie prowadzone było od maja 2012 roku pod
nadzorem Prokuratury Rejonowej
w Sosnowcu. Dotyczyło dwóch bójek
pseudokibiców Zagłębia Sosnowiec,
do których doszło 16 marca 2008
roku z szalikowcami Korony Kielce
oraz 2 maja 2010 roku z chuliganami
Zagłębia Lubin. Policjanci analizowali zgromadzony materiał, w tym
zapisy audiowizualne, co pozwoliło
im ustalić tożsamość uczestników
ustawek. Sprawcy byli zatrzymywani
na terenie województwa śląskiego,
świętokrzyskiego i dolnośląskiego.
Łącznie 24 pseudokibiców usłyszało
26 zarzutów uczestnictwa w bójce
lub pobiciu o charakterze chuligańskim. Grozi im do 3 lat pozbawienia
wolności. O ich dalszym losie zadecyduje sąd.

Agresywne
dziewczyny

Po meczu kłótnia przerodziła się
w bijatykę. Dwie 19-letnie dziewczyny pobiły w Chorzowie o 2 lata
młodszą nastolatkę.
Do bójki doszło na Alei Bojowników o Wolność i Demokrację.
Trzy młode dziewczyny wracały

z meczu, który odbył się na stadionie Ruchu Chorzów. Doszło
do sprzeczki, która przerodziła się
w rękoczyny. Dwie 19-latki pobiły
swoją o 2 lata młodszą znajomą.
Na tym awantura się nie zakończyła. Kilkanaście minut później
jedna z 19-latek ponownie napadła
na pokrzywdzoną. Uderzyła ją
w twarz i ukradła jej telefon komórkowy. 19-latki zostały zatrzymane. Jednej z nich za pobicie
grozi do 3 lat więzienia. Druga
za rozbój i pobicie za kraty może
trafić nawet na 5 lat
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Co można zabrać do samolotu?

Baran 21.03. – 20.04.
Dobrze zrobisz, jeśli na kilka dni narzucisz
sobie szybsze tempo pracy – terminy są w twojej
sytuacji ważniejsze niż cokolwiek. W sobotę zajrzyj koniecznie na dworzec i kup bilety. W niedzielę dostaniesz smutną wiadomość.

perfumy, kremy,a nawet pasty do
zębów czy tuszu do rzęs.
Mleko, kaszki w słoiczkach,
soczki itp. Przy kontroli trzeba
najczęściej udowodnić, że nie jest to
coś groźnego, kosztując kilka łyków.
Lekarstwa - O ile są one niezbędne w podróży. Koniecznie

trzeba je okazać do kontroli!
Zabieranie na pokład samolotu odtwarzaczy MP-3,
odtwarzaczy CD, laptopów,
aparatów fotograficznych czy
telefonów komórkowych jest
regulowane przepisami obowiązującymi w porcie wylotu.

Najczęściej są to rzeczy dozwolone, jednak nie wszystko może
być używane w czasie lotu, np.
telefony komórkowe muszą być
bezwzględnie wyłączone lub
ustawione na tryb samolotowy
(który nie zakłóca urządzeń nawigacyjnych w maszynie).

Jak zabezpieczyć się przed
kradzieżą na wakacjach?

O czym należy pamiętać, by
nie paść ofiara złodzieja?
Pieniądze, które zabierany ze
sobą najlepiej rozdzielić i schować w kilku różnych miejscach.
W ten sposób w razie ewentualnej kradzieży nie zostaniesz bez
grosza. Powszechnym błędem
turystów jest chowanie dokumentów i biletów wraz z pieniędzmi w portfelu, który jest
najczęstszym celem złodziei.
Pozbawieni biletów i dokumentów będziemy mieć nie lada
problem, żeby wrócić do kraju.
Dlatego najlepiej przed wyjazdem wysłać skan ważnych rzeczy
na swój e-mail, a dokumenty
schować osobno. W zasadzie
najbezpieczniejsze twoje pieniądze będą w saszetce na szyi
schowanej pod ubranie.

Po pierwsze nie będą się rzucać
w oczy i prowokować złodzieja,
a po drugie trudno byłoby mu
sięgnąć pod nasz podkoszulek.
Plecak można zabezpieczyć
owijając go specjalnie do tego
celu stworzoną stalową siatką.
Wówczas możemy być pewni, że
nikt nie przetnie żadnej kieszeni
i niczego nie wyciągnie.

Nie należy zostawiać cennych
przedmiotów w pokoju hotelowym na widoku. Dokumenty,
bilety powrotne i wartościową
biżuterię warto schować do sejfu
hotelowego. Można również zaopatrzyć się w przenośne zamki,
bądź zasuwy do drzwi.
Jeżeli nosisz torebkę to noś ja
zawsze z przodu. Idąc wzdłuż

Bliźnięta 22.05. – 21.06.
Poznasz nowe szczegóły układanej od
tygodnia łamigłówki - czyli nie było w tym niczego
przypadkowego. Jednak jakie to ekscytujące myśleć o tym jak o zbiegu okoliczności....
Rak 22.06. – 22.07.
Twoi bliscy przyjdą wcześniej niż zapowiadali. Zbierz siły – obiad w środę należy do
ciebie. Nie wiesz, kto może zajrzeć jeszcze,
więc postaraj się. Na szczęście nie musisz już
bać się niezapłaconych rachunków.
Lew 23.07. – 22.08.
We wtorek kupisz potrzebne części
i problemy techniczne nie będą już przeszkodą w dalszym remoncie. Nie zapomnij o środowej wizycie - pójdź przygotowany, z konkretnym planem. Sobota jest dobrym dniem
na ustalenie szczegółów wyjazdu.

Waga 23.09. – 23.10.
Jeśli zaniedbasz się, to powtórzy się
sytuacja sprzed paru miesięcy, ale tym razem
możesz nie mieć żadnego wsparcia. Twoi
współpracownicy okażą się ludźmi z wyczuciem. Dzięki temu będzie można w spokoju
przygotować niezbędne dokumenty.

Cenne przedmioty typu aparaty czy kamery najlepiej spakować do bagażu podręcznego, by
mieć je zawsze na oku.
Podróż pociągiem jest najbardziej ryzykowna ze wszystkich
możliwych opcji. To tutaj zdarza
się większość kradzieży. Dlatego
starajmy się nie zasypiać, złodzieje tylko na to czekają. Wybierając przedział szukajmy takiego, w którym siedzą starsi
ludzie.

Byk 21.04. – 21.05.
Przed tobą wielkie emocje – największe w czwartek, ale nie licz na to, że w piątek
odpoczniesz. W tym wszystkim nie zapomnij
wysłać pieniędzy – ktoś tobie przecież zaufał.
Pod koniec tygodnia spodziewaj się telefonu.

Panna 23.08. – 22.09.
Będziesz musiał zadzwonić do kilku
osób – ale czego nie robi się dla Byka? Zażegnasz szybko nowy spór, wtedy też zauważysz jak bardzo męczy cię już ta sytuacja.

Skorpion 24.10. – 22.11.
Nie daj się namówić na wspólne podejmowanie decyzji – nazwanie tego przyjacielską pomocą nakłada na ciebie jeszcze
większą odpowiedzialność. Przecież nie o takich formach wypoczynku marzyłeś. Przyjmij
sobotnie zaproszenie Strzelca.
foto: www.sxc.hu

W miejscowościach turystycznych, pociągach i lotniskach
na nieprzezornych turystów
czekają świetnie przygotowani
złodzieje. Turyści wyposażeni
w aparaty cyfrowe, drogie komórki, zazwyczaj z dużą ilością
pieniędzy przy sobie są dla nich
łatwym celem. Dlatego zanim
wyruszymy w podróż warto zabezpieczyć się przed kradzieżą.

Wodnik 21.01. – 20.02.
Lepiej teraz zgodzić się na takie warunki, niż później nie mieć nic do powiedzenia.
Wspólny wyjazd na dłużej to dobry pomysł.
Zastanów się nad szczegółami wykonania. Już
czwartkowe spotkanie przerodzi się w ekscytujący wypad.
Ryby 21.02. – 20.03.
Ważne informacje dotrą do ciebie
z opóźnieniem. Postaraj się przygotować
wszystkie dokumenty, żeby później nie tracić
czasu. Rozmowa z Rakiem pozostawi ślad
w postaci jakże miłej korespondencji.

foto: www.sxc.hu

Lecąc samolotem musimy
podzielić swoje rzeczy na dwa
rodzaje bagażu: podręczny,
który zabieramy ze sobą do
maszyny, bagaż główny, który
oddajemy przy odprawie i odbieramy na lotnisku docelowym.
O ile przy bagażu głównym nie
ma większych ograniczeń (towary
niedozwolone, ograniczenia wagowe), o tyle bagaż podręczny trzeba
pakować z głową i mieć na uwadze
pewne zasady wprowadzone kilka
lat temu.
Niezbędnym elementem przy
bagażu podręcznym będzie foliowa
torba zapinana na zip o pojemności
1litra, gdzie należy trzymać i okazać
do kontroli wszelkie "podejrzane
rzeczy", np. płyny, kosmetyki.
Pojedyncze opakowanie może
mieścić nie więcej niż 100 mililitrów płynu i musi być zapakowane
w przezroczystej zamykanej torbie,
której pojemność nie przekracza 1 litra. Dotyczy to wszystkich płynnych
substancji, również kosmetyków tj.

Horoskop

ulicy noś torebkę na od strony
pobocza, by nikt na skuterze czy
motorze nie mógł ci jej wyrwać.
Kiedy jesteś w tłoku zachowaj
szczególną ostrożność. To wtedy
najczęściej atakują kieszonkowcy. Nie rozmieniaj dużych sum
pieniędzy u ulicznego sprzedawcy, bowiem złodzieje tylko wypatrują takich klientów, a następnie ruszają za nimi.

Najprostszą radą jest nie
brać niczego na plażę, czy jeśli
idziemy zwiedzać miasto. Pokój
zamykać na klucz zabierając go
ze sobą. Jeśli idziemy się kąpać
jedna osoba musi niestety pilnować ubrań i reszty rzeczy.
Złodziej wiadomo pokusi się
nawet na najdrobniejszą rzecz.

Strzelec 23.11. – 21.12.
Okazyjny sprzęt okaże się bublem.
Teraz, po upływie czasu gwarancji, pozostaje
tylko tułać się po warsztatach. Znajomi poproszą cię o pożyczkę – przypomnij sobie siebie
jeszcze tak niedawno i nie odmawiaj.
Koziorożec 22.12. – 20.01.
Przyjrzyj się teraz swoim bliskim. Od
pewnego czasu nie wszystkie ważne wiadomości o ich zdrowiu docierają do ciebie. Dopilnuj zawodowych spraw – przed tobą jeszcze
kilka spotkań zanim będzie można powiedzieć, że na dzisiaj już po wszystkim.
Hogatha
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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

61.659,00 zł

3.100,00 zł

6.170,00zł

5.

Chorzowska 20a/2 – parter, Ruda Śląska 9

40,30 m2 M-2, wod-kan, co, łazienka z wc, gaz

75.683,00 zł

3,800,00 zł

7.570,00zł

6.

Sikorek 71/3 – parter, Ruda Śląska 5

34,28 m2 M-2, wod-kan, łazienka z wc

51.729,00 zł

2.600,00 zł

5.170,00zł

7.

Raciborska 8/2 – parter, Ruda Śląska 1

42,49 m2 M-3, wod-kan, co, gaz, łazienka z wc

90.121,00 zł

4.500,00 zł

9.000,00zł

8.

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

9.

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

10.

Śląska 38/4 – I piętro, Świętochłowice

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

37.541,00 zł

1.900,00 zł

3.750,00 zł

11.

Karpińskiego 12/7– II p, Chorzów

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

48.887,00 zł

2.400,00 zł

4.890,00zł

12.

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

13.

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 04.07.2013r. 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 03.07.2013r. 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 03.07.2013r. tel.: 32 / 243-96-37 w. 20, 21. Możliwość oglądania lokali w dniu 24.06.2013r od godz 12.30 do 15.00 i 27.06.2013r od godz 14.00 do 16.30

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

l.p.
1.

Adres
Ruda Śląska 5, ul. Kowalskiego 6

Pow. użytk.

Wyposażenie lokalu

Dotychczas. działalność

Stawka wywoławcza czynszu
za m2 netto

Wadium

46,87 m2

wod-kan, CO, wc

Sklep przemysł.

7,00 zł

500,00 zł

35,86 m2

wod-kan

krawiectwo

5,20 zł

500,00 zł

3.

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

4.

Ruda Śląska 10, ul. Lecha 14

31,08 m2

wod-kan, CO, wc

archiwum dokum.

6,00 zł

500,00 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

5,50 zł

500,00 zł

2.

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
04.07.2013r. godz. 9.30. Oferty na przetarg należy składać w Kancelarii Spółdzielni, pokój 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 03.07.2013r.do godz.14.00 Termin składania ofert do
03.07.2013 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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PILNIE!!! Sprzedam atrakcyjne
mieszkanie dwupokojowe w Katowicach
na ul. Kantorówny. Tel. 604 500 812

Zatrudnię studentkę do sklepu
o d z i e ż ow e g o w S o s n owc u
Tel.604 895 534.

Do sprzedania dom wolnostojący,
dwukondygnacyjny usadowiony na
działce ok.500m2. Tel. 603 242 344
Oferujemy do sprzedaży mieszkanie usytuowane na piątym piętrze
w bloku sześciopięt row y m
Tel. 884 995 881
Oferujemy do sprzedaży mieszkania o pow. 75mkw położone na os.
Odrodzenia w Katowicach Piotrowicach. Tel. 790 800 206
Mieszkanie na 4 piętrze w bloku.
Powierzchnia użytkowa mieszkania
57mkw + piwnica. Tel. 513 779 692
Mieszkanie trzypokojowe o powierzchni użytkowej 63 m2 drugie
piętro w bloku Dąbrowa Górnicza.
Tel. 506 232 936

lacji tel. 513-367-700

MOTORYZACJA

Sprzedam Nissan Primera
Tel. 516 303 594.
P I L N I E S PR Z E DA M !
Mercedes Sprinter 902, 1999 rok.
Tel. 518 690 892.
Sprzedam zadbanego opla corse .
Tel. 661 686 098.
Sprzedam Opla Astra stan bdb.
zadbana 1997. Tel. 782 064 327
Sprzedam Fiata Seicento 1,1 MPI
(54K M) (drugi właściciel).
Tel. 504 852 826.

Poszukujemy osoby do pracy
w biurze nieruchomości w Katowicach, Tel. 603 242 344
Z at r ud n ię Kuc h a r z a lub
Kucharkę z doświadczeniem.
Tel. 32 7636322
Poszukuję do stałej współpracy
doświadczonych krawcowych z woj.
Śląskiego lub Małopolskiego.
Tel. 730-148-460
Zatrudnię pracownika z prawem
jazdy kat. B na stanowisko telemonter.
Tel. 506 106 626
Zatrudnimy sprzedawcę w sklepie
sportowym. Tel. 602 326 045

lacji tel. 513-367-700

USŁUGI

Pranie, czyszczenie dywanów,
wykładzin. Korzystamy z maszyn
KARCHER. Tel. 605-120-916

Malowanie domów – elewacja,
tynki, docieplenia i inne prace remontowe, tel. 793-959-540
DIVA NAILS KOSMETYKA
STYLIZACJA PAZNOKCI konkurencyjne ceny Katowice Piotrowice
tel.665 535 489
Naprawa, profesjonalny tuning
samochodów tel. 518-778-863
Meble kuchenne, biurowe,szafy na
dowolny wymiar, garderoby oraz
zabudowa wnęk. tel. 602 608 749
Zapewniamy profesjonalny montaż, przegląd klimatyzacji i wentylacji
tel. 513-367-700

lacji tel. 513-367-700

............................................................................................................................
Data emisji: .......................................... Podpis: ......................................
Nazwisko / Firma: ...............................................................................................

............................................................................................................................
Adres: .................................................................................................................

WYNAJEM BUSÓW

Wynajem samochodów do ślubu
Katowice tel. 664-025-604
KAMIENIARSTWO GRANIT
KRZYSZTOF NIEMIEC Sosnowiec
Milowice Saturnowska 2.
Tel. 609 677 775

Przeprowadzki
Kompleksowe

Wymagana duża samodzielność.
Umiejętność szybkiego nawiązywania kontaktów.
Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

............................................................................................................................

Sprzedam piekarnik do chleba
LIDL SILVERCREST NOWY
GWARANCJA. Tel. 608 017 108

Sprzedam odbiornik szerokopasmowy AOR AR-mini 700zł Katowice dr1126@vp.pl

Poszukujemy Dziennikarza

............................................................................................................................

.......................................................

KUPIĘ STARE PAMIĄTKI
PIWNE: ETYKIETY, PODSTAWK I , R E K L A M Y , I T P. . .
Tel. 0-501-985-369

TRANSPORT LOKALNY
KRAJOWY
MIĘDZYNARODOWY

tel. 531 944 531

DROBNE

Treść ogłoszenia: ..........................................................................................

RÓŻNE

Elektryk – Instalacje elektryczne
i oświetleniowe, Uprawnienia do 1 kV
– możliwość podbicia gwarancji.
Tel. 503-846-676

Skup samochodów cały Śląsk.
Tel. 510-389-890

OGŁOSZENIA

19 OSÓB - TANIO

tel. 516 066 653

CYKLINOWANIE

 parkietów
 desek
 schodów
697 143 799

Usługi fryzjerskie
W DOMU KLIENTA

32 241 47 46

Poszukujemy Dyrektora

NIP: ..........................................................

tel. 32 494 33 57
reklama@kurierpolski24.pl

PR ACA

dn
ie

NIERUCHOMOŚCI

sol
i

lacji tel. 513-367-700

Ogłoszenia drobne do 10 słów GRATIS!

www.kurierpolski24.pl

Biura Podróży w Katowicach

Rozwiązania konkursów prosimy przesyłać na osobnych
kartkach pocztowych na adres redakcji:
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Do wygrania para oryginalnych
rzęs na pasku firmy NEICHA

Oferta:
Staniesz się członkiem dynamicznie rozwijającej się firmy
Będziesz współpracował z profesjonalistami o dużym doświadczeniu
i umiejętnościach

tel.

Gdzie można założyć rzęsy na pasku?
A. w zakładzie fryzjerskim
B. u profesjonalnej kosmetyczki
C. samodzielnie w domu

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

ul. Budowlana 5g
40-301 Katowice

KONKURS KONKURS

Aktywne pozyskiwanie nowych klientów
Opieka nad obecnymi klientami i budowanie z nimi długotrwałych
relacji biznesowych
Realizowanie budżetów sprzedażowych

BIURO REKLAMY

Oczekiwania:
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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Islandia
w bibliotece

audytoryjnej Biblioteki Śląskiej
będzie można skonfrontować
swoją wiedzę i wyobrażenia
na temat Islandii z opowieściami
podróżnika Roberta
Szklanego podczas prelekcji
„Moja Islandia – 10 dni na wyspie ognia i lodu”. Spotkanie
rozpocznie się o godzinie 17.00.
Wstęp wolny.

Islandia to państwo położone
na wyspie i z tego powodu odizolowane od reszty kontynentu. Co wiemy o Islandczykach?
Niewiele. Są Skandynawami,
wyznają luteranizm, który jest
państwową religią, wyznawaną przez ponad 80 procent
ludności. Słyną z długowieczności – średnia wieku kobiet
to 83 lata, a mężczyzn – 78 lat.
Przez Polaków nie jest odwiedzana zbyt często, choć istnieje tam Polonia, która prócz
Reykjaviku,
skupiona
jest
we wschodniej części wyspy.
Szacuje się, że na Islandii mieszka ok.9 tys. Polaków.
W Bibliotece Śląskiej w
Katowicach wszyscy miłośnicy
podróży będą mieli okazję zapoznać się bliżej z Islandią, miejscem niezbyt dobrze znanym,
gdyż nie leży na powszechnie
odwiedzanych szlakach turystycznych. 18 czerwca w sali
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Noc świętojańska
z Gangiem
Marcela
Zespół Gang Marcela powstał
w 1978 r. w Katowicach. W latach 80. koncertował z takimi gwiazdami jak Krzysztof
Krawczyk i Maryla Rodowicz.
Stworzył własny styl łączący
elementy folku, country i popu.
17 czerwca w Młodzieżowym
Domu Kultury „Koszutka”
przy ul. Grażyńskiego 47
w Katowicach będzie można posłuchać najsłynniejszych utworów Gangu Marcela takich jak
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MASŁO KAKAOWE MASKA WYGŁADZAJĄCA

37

Wygładzająca kremowa maska do włosów suchych i zniszczonych.
Zawiera masło kakaowe i prowitaminę B5 – substancje uznane
za bardzo efektywne w pielęgnacji skóry i włosów.

42
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KAKOWA PIELĘGNACJA
13

44
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godz. 18:30 | KATO BAR |
Łysak (2008) / 21 minut /
reż. Rafał Łysak

Więcej informacji na stronie internetowej: http://kiloﬀ.art.pl/
(Opracował TB).

Konkurs skierowany do młodych
twórców i pasjonatów kina rozpoczyna już dzisiaj i potrwa do 16 czerwca.
W festiwalu organizowanym od 2005
roku biorą udział zarówno amatorzy,
studenci jak i profesjonaliści. Podczas

32
33

godz. 16:00 | KATO BAR |
Ambasador i Ja (2011) / 16 minut /
reż. Jan Czarlewski
Kiedyś będziemy szczęśliwi (2011) /
45 minut / reż. Paweł Wysoczański
My name is Peng (2010) / 28 minut /
reż. Jahel Guerra Roa oraz Victoria
Molina de Carranza
Ubierz mnie (2011) / 17 minut / reż.
Małgorzata Goliszewska

Opolskie Lamy prezentują:
godz. 19:00 | Klub Panorama
"Portret z pamięci", reż. Marcin
Bortkiewicz, fab. 30 min, PL 2011
"Kino Kujawy", reż. Dawid Rycąbel,
dok 4 min, PL 2010
"Polska za 20 lat", reż. Adrian
Łapczyński, fab 3 min, PL 2011
"Wesołych Świąt", reż. Tomasz
Jurkiewicz, fab 30 min, PL 2011
"Opowieści z chłodni", reż. Grzegorz
Jaroszuk, fab 26 min, PL 2011

PIONOWO: 1-rynsztok, 2-gat. wierzby, 3-ozdoba architektoniczna, 4-cięgi, 5-rodzaj dekoltu, 6-lekki statek żaglowy, 7-pchła
piaskowa z tropiku, 10-kabza, 13-dawany na tacę, 14-grzyb jadany, 16-żądłówka, 17-dziki karp, 18-tura, 19-klika, 21-turecka
pieczeń z jagnięcia, 22-podróż, włóczęga, 23-trąba powietrzna, 26-odm. dwutlenku tytanu, 27-strączyniec, 30-potrawa z surowego
mięsa, 31-dwutygodnik społ. kulturalny wydawany w warszawie /1932-1939/.34-szklana pipeta, 35-pokarm gąsienic jedwabników, 37-uszkodzenie,rysa, 38-ptak pokrewny chruścielom, 40-dokumenty sądowe, 41-przełożony meczetu, 44-jadowity wąż.
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PROGRAM (1 DZIEŃ):
Brudne filmy
- intymna wiarygodność:

Tarnation (2003) / 88 minut /
reż. Jonathan Caouette

POZIOMO: 1-skrzydło wiatraka, 5-kabina na statku, 8-niejedna w szkole, 9-ojczyzna odyseusza, 11-olej rycynowy, 12-niebieski
barwnik kadziowy, 15-złota rybka, 17-szkło z domieszką ołowiu, 20-zając morski, 21-jap.walka zapaśnicza, 24-przeciwny
nadirowi, 25-omasta, 28-ślizg lodowy, 29-lekkie wybrzuszenie trzonu kolumny doryckiej, 32-doradca daniela i salomona,
33-wrota, 36-znawca piękna, 39-biała niewolnica w haremie, 42-jasnowidz,wróżbita, 43-środek cyrku, 45-kuzyn kaczki,
46-zniesienie, 47-kwitnie tylko raz.
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9. Festiwal Filmów
Niezależnych
KilOFF

imprezy odbędą się panele dyskusyjne, prelekcje oraz warsztaty filmowe.
Start o godzinie 16:00 w Kato Bar przy
ulicy Mariackiej 13 w Katowicach.

Krzyżówka

7

11

14

„Tyle złamanych serc”, „Ojciec
żył tak jak chciał”, „Kto jeśli nie
ty” oraz aranżacji znanych piosenek biesiadnych – podczas
imprezy plenerowej pod hasłem
Poetycka Noc Świętojańska.
Odbędzie się wówczas ogłoszenie wyników Ogólnopolskiego
Turnieju Jednego Wiersza,
wręczenie nagród laureatom,
a także - jak na świętojańską
noc przystało – poszukiwanie
tajemniczego „kwiatu paproci”
i mnóstwo innych niespodzianek dla uczestników. Wstęp na
imprezę, która rozpocznie się
o godzinie 17.00, jest dla wszystkich chętnych wolny.

47

doskonale wygładza naruszoną strukturę włosów
głęboko regeneruje bez zbędnego obciążania
zapobiega łamaniu włosów oraz rozdwajaniu się końcówek
nadaje im wypielęgnowany, zdrowy wygląd
zapewnia długotrwałe kondycjonowanie

PRODUKTY DO PIELĘGNACJI
WŁOSÓW Z SERII MASŁO KAKAOWE
przeznaczone całej rodziny, także dzieci
pow. 3 roku życia, dla każdego rodzaju włosów
zapach w produktach kakaowych jest lekko
słodkawy i wyjątkowo przyjemny, na długo
otula włosy swoja nutą
składniki dobrane w ten sposób, aby
wzmacniając i zamykając zewnętrzne warstwy
włosa jak najdłużej zatrzymać kolor w jego wnętrzu
i ochronić pigment przez wymywaniem.

15

Rebus

KO

U=O
N=U

Rozwiązania konkursów prosimy przesyłać na osobnych kartkach pocztowych do 18.06.2013 roku, na adres redakcji – Kurier Polski co tydzień, ul. Budowlana 5g , 40-301 Katowice.
Wśród kartek z prawidłowymi odpowiedziami wylosujemy atrakcyjne nagrody. Rozwiązania i listę laureatów opublikujemy w 32 numerze Kuriera Polskiego.
Poprawne hasło krzyżówki z nr 29 to „Rozkosz przemija cnota trwa”. Wśród wielu przysłanych kartek wylosowaliśmy zwycięzcę. Jest nim Pani Ewa Szmajduch z Rudy Ślaskiej.
Poprawne rozwiązanie rebusu z nr 29 to „Pora relaksu”. Zwycięzcą została Pani Katarzyna Bilska z Katowic.
Po odbiór nagród zapraszamy do redakcji: Katowice, ul. Budowlana 5g , od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00
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Pożegnanie w Tychach,
smutek w Bytomiu
Adrian Leks
aleks@kurierpolski24.pl

W cieniu rywalizację o przepustki
do piłkarskiej elity swój bardzo
udany sezon zakończył GKS
Tychy. Zawodnicy beniaminka
mieli walczyć o utrzymanie, a bez
problemów zapewnili sobie już
dawno miejsce w górnej połowie
tabeli I ligi. Do tego pamiętajmy,
że wszystkie mecze w roli gospodarza - w związku z budową
nowego stadionu w Tychach – rozgrywali na boisku w Jaworznie.
W ostatnim spotkaniu tyszanie
zremisowali bezbramkowo z Bogdanką Łęczna. Okazało się, że

foto.Łukasz Sobala / GKSTYCHY INFO

W ostatniej kolejce oczy piłkarskiej Polski były zwrócone między
innymi na Bytom. Polonia gościła
u siebie lidera tabeli, czyli Zawiszę
Bydgoszcz. Goście z miasta nad
Brdą pewnie wygrali 4:0 i po 19
latach wrócili do ekstraklasy.
- Wynik nie odzwierciedla przebiegu meczu. Polonia zagrała naprawdę dobre zawody i logicznie
rzecz biorąc, jeśli przyjeżdża zespół
liderujący do drużyny, która jest
niżej w tabeli, to chce zaprezentować się jak najlepiej i wygrać.
Chcieliśmy przypieczętować nasz

Mandrysz odchodzi

Piłkarze z Tychów mieli wiele powodów do radości w tym sezonie

awans do ekstraklasy i to nam się
udało – mówił na konferencji prasowej Ryszard Tarasiewicz, trener
Zawiszy Bydgoszcz. - Dzisiejszy
mecz był dla mnie i dla moich chłopaków darmową lekcją gry, bo nie
zagrali oni słabo, ale gra się tak, jak
przeciwnik pozwala. Nie było takiego momentu, w którym piłkarze
Zawiszy, czy ich trener, martwiliby
się o wynik – odpowiedział Jacek
Trzeciak, trener bytomian. Mecz,
który zapewnił Zawiszy awans
był zarazem ostatnim dla Polonii
Bytom na poziomie 1-ligowym.
Podopieczni Jacka Trzeciaka
od początku byli skazywani na
spadek. Klub nękany problemami organizacyjnymi oraz
finansowymi nie był po prostu
przygotowany do rywalizacji na
tym poziomie rozgrywek. Mimo
to, piłkarze z Bytomia grali
z wielką ambicją i udało im się
wiosną odnieść kilka zwycięstw.
W klubie już zapowiadają, że za
rok chcą ponownie zasilić szeregi
pierwszoligowców.

był to także ostatni mecz w roli
trenera GKS-u Piotra Mandrysza.
- Było to ostatnie spotkanie, w którym prowadziłem zespół GKS-u
Tychy. Chciałem z tej okazji serdecznie podziękować moim piłkarzom,
o których mogę mówić tylko dobrze
lub bardzo dobrze. Z drużyny, która
składała się z wielu anonimowych
zawodników, udało się grając
wszystkie mecze na wyjazdach,
awansować do I ligi, a później zająć w niej szóste miejsce, najwyższe
z wszystkich beniaminków – podsumował swoją pracę szkoleniowiec.
Mandrysz pracował w klubie od
dwóch lat. Wygasający 30 czerwca
kontrakt nie zostanie z nim przedłużony. Nazwisko nowego szkoleniowca GKS-u Tychy poznamy w ciągu
kilku najbliższych dni. Ktokolwiek
nim nie zostanie, będzie musiał
mocno się napracować, żeby poprawić wynik z minionego sezonu.
Zwycięstwem nad Dolcanem
Ząbki sezon zakończyli piłkarze

GKS-u Katowice. Tym samym GieKSa przypieczętowała udaną rundę
wiosenną. Podopieczni Rafała Góraka pokonali między innymi Zawiszę
Bydgoszcz i Flotę Świnoujście. Kibice
z Katowic mają nadzieję, że po kilku
wzmocnieniach kadrowych uda się
w przyszłym roku nawet powalczyć
o ekstraklasę. Na razie jednak mają
inne zmartwienie. Mimo że klub
ze stolicy województwa śląskiego
w tym roku uporał się już z wieloma
problemami finansowymi i organizacyjnymi, to nie otrzymał na razie
licencji na grę w I lidze. Według
Komisji ds. Licencji Klubowych
GKS naruszył „zakaz posiadania
przeterminowanych zobowiązań
finansowych w stosunku do ZUS
i Urzędu Skarbowego”. Działacze
z Bukowej przygotowali już w tej
sprawie odwołanie. - Pragniemy
zwrócić uwagę na duże zaangażowanie miasta dające nam stabilność
finansową oraz solidny fundament
do dalszego funkcjonowania. Warto
również podkreślić szereg zmian
Tabela I Ligi

foto.Łukasz Sobala / GKSTYCHY INFO

To był naprawdę emocjonujący sezon w I lidze i losy awansu ważyły się do ostatniej kolejki. Ponadto bardzo dobre wyniki osiągnął
GKS Tychy, a groźny dla najlepszych w rundzie rewanżowej był też GKS Katowice. Szkoda tylko, że spadek dotknął Polonię Bytom.

Po dwóch latach pracy z GKS-em Tychy rozstał się Piotr Mandrysz

w samej organizacji klubu oraz stale
rosnącą liczbę sponsorów, z którymi
GKS Katowice nawiązał współpracę
w ostatnim czasie. Zdajemy sobie
sprawę, że są obszary działalności
klubu, które wymagają poprawy
jednak pragniemy również podkreślić, że wszystkie zobowiązania
klubu są sukcesywnie realizowane

– napisali w oświadczeniu.
Jeżeli GieKSa otrzyma licencję, to
w przyszłym sezonie na zapleczu
ekstraklasy będziemy oglądać nadal trzy zespoły ze Śląska. Polonię
Bytom zastąpi bowiem Energetyk
ROW Rybnik, który w miniony
weekend zapewnił już sobie awans.
Klub z Rybnika czekał na to aż 30 lat.

mecze

punkty

zwycięstwa

remisy

porażki

bramki

1. Zawisza Bydgoszcz

34

66

19

9

6

69–26

2. Cracovia

34

64

19

7

8

48–35

3. Termalica Nieciecza

34

63

19

6

9

54–28

4. Flota Świnoujście

34

63

19

6

9

57–33

5. Arka Gdynia

34

57

17

6

11

46–29

6. GKS Tychy

34

55

15

10

9

44–28

7. Dolcan Ząbki

34

54

16

6

12

52–41

8. Miedź Legnica

34

53

15

8

11

49–42

9. Olimpia Grudziądz

34

51

13

12

9

39–34

10. GKS Katowice

34

50

14

8

12

43–36

11. Kolejarz Stróże

34

50

14

8

12

47–45

12. Bogdanka Łęczna

34

46

11

13

10

37–42

13. Stomil Olsztyn

34

38

8

14

12

37–45

14. Sandecja Nowy Sącz

34

37

10

7

17

35–54

15. Okocimski Brzesko

34

32

7

11

16

38–54

16. Warta Poznań

34

28

7

7

20

34–57

17. Polonia Bytom

34

22

5

7

22

29–64

18. ŁKS Łódź

34

14

3

5

26

17–82

