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LD szuka większości dla wniosku
o odwołanie zarządu województwa
śląskiego. Do ostatecznego starcia
może dojść w grudniu przy głosowaniu
budżetu na przyszły rok. Wojewódzki
zarząd partii wniosek chce złożyć już
w tym tygodniu. Marszałek Sekuła
miał między innymi naprawić sytuację
w Kolejach Śląskich i podjąć kluczowe
decyzje w sprawie dalszej modernizacji
Stadionu Śląskiego. Zdaniem opozycji nie
wywiązuje się z powierzonych mu zadań.
- Nie ukrywa, że tak naprawdę wykonuje
polecenia z Warszawy i nie ukrywa, że
tak naprawdę nie wiąże swojej kariery z
samorządem województwa śląskiego, a
więc myśli kategoriami najbliższego roku,
później odejdzie a my tu zostaniemy z
problemami których albo nie rozwiązał
albo które spowodował – powiedział Jerzy
Gorzelik, przewodniczący RAŚ. Z pracy
marszałka niezadowoleni są również
posłowie PiS. - Jeśli się taki wniosek pojawi, poprzemy go bo my uważamy, że
dzisiaj województwo śląskie zmierza w
złym kierunku, potrzebne są decyzje, po
prostu decyzje, a tych decyzji nie ma - zaznacza Grzegorz Tobiszowski, poseł PIS.
By odwołać marszałka, potrzeba aż 3/5
głosów. W sejmiku opozycja ma obecnie
tyle samo radnych co koalicja, czyli 24.
Same głosy PIS, RAŚ i SLD nie wystarczą
więc, by Mirosław Sekuła pożegnał się ze
stanowiskiem. Współkoalicjant Platformy
Obywatelskiej w sejmiku – PSL – póki co
nie zamierza poprzeć wniosku. (TVS, TB)

PILSKU!

s. 9

s. 7
Śląska dusza
Lory Szafran

s. 8-9
Ratują
rudzkie zabytki

s. 16
Górnik
goni lidera

02 Wydarzenia z TVS
W skrócie z
Działania ZIP podsumowane
Tylko jeden na stu pacjentów zainteresował się tym, czy świadczenia zdrowotne,
które otrzymał, przeprowadzone zostały
zgodnie z prawem i procedurami. Śląski
Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia
podsumował właśnie 3 miesiące działania Zintegrowanego Informatora Pacjenta. W tym czasie wnioski o dostęp
do informacji o swoim leczeniu złożyły
34 tysiące osób. Na razie jedna sprawa
trafiła do prokuratury, a wiele kolejnych
jest wyjaśnianych przez NFZ.

Jednoosobowa straż miejską
w Szczekocinach
Strażnik będzie jeden, jeden będzie też
fotoradar. Szczekociny dołączają do
miejscowości, w których działa straż
miejska. Tyle, że akurat w tym mieście
ta służba przybierze postać karykaturalną, bo jednoosobową. Na dodatek
plan zakupu mobilnego fotoradaru
nie pozostawia wątpliwości po co tak
naprawdę władzom Szczekocin strażnik. Choć one same tłumaczą, że za
wszystkim stoją względy bezpieczeństwa. - Nie po to chcemy ich powołać,
żeby karali, dokuczali - mówi Krzysztof
Dobrzyniewicz. Ale, by nieść pomoc
i dawać chwile wytchnienia w codziennym życiu. Tyle, że nie wielu, a jednego
strażnika i nie do walki z zakłócającymi
ład i porządek mieszkańcami, a największą zmorą Szczekocin. - Ruch jest
szalony, jest bardzo dużo samochodów.
Zrobiliśmy kiedyś test, polegający na
sprawdzeniu, ilu kierowców łamie przepisy w miejscu, gdzie zginęło 19 osób
- dodaje burmistrz Szczekocin. To wynik testu trwającego we wsi Goleniowy
w gminie Szczekociny: 30 minut testu
to niemal 180 drogocennych fotografii.

Magdalena Piekorz na planie
Choć na początku swojej reżyserskiej
kariery zajmowała się głównie filmami
dokumentalnymi, największą sławę przyniosły jej filmy psychologiczne "Pręgi"
i "Senność". Pierwszy z nich był nie tylko
polskim kandydatem do Oscara, wcześniej zagwarantował reżyserce nagrodę
Złotych Lwów na festiwalu w Gdyni. Teraz
dobiegają końca prace nad jej najnowszym dziełem filmem "Zbliżenia", subtelnej i skomplikowanej historii miłości
matki i córki oraz próbującego odnaleźć
się w tej niełatwej sytuacji męża. Część
zdjęć do najnowszej produkcji Magdaleny Piekorz nakręcono w Katowicach. Miłośnicy dobrego psychologicznego kina,
na nowy film muszą poczekać do połowy
przyszłego roku. Do ostatniego klapsa na
planie pozostały jeszcze cztery dni.

Lady Gaga, Justin Bieber
i... Dawid Podsiadło
Po zwycięstwie w programie X Factor
jego kariera nabrała rozpędu. W maju
wydał swój debiutancki album "Comfort and Happiness", a utwór z tej płyty
"Trójkąty i kwadraty" stał się prawdziwym hitem. Wokalistę z Dąbrowy Górniczej doceniono w Polsce, ale nie tylko.
Teraz został nominowany do nagrody
MTV Europe Music Awards, czyli jednej
z najważniejszych nagród muzycznych
w Europie. Nagrody są przyznawane
przez internautów, a do kategorii Najlepszy Polski Wykonawca nominowano
pięciu artystów. O statuetkę oprócz
Dawida Podsiadło ubiegają się jeszcze Ewelina Lisowska, Margeret, Kamil
Bednarek oraz Donatan. 10 listopada,
podczas wielkiej gali w Amsterdamie,
zwycięzca pojawi się na jednej scenie
z takimi gwiazdami jak Bruno Mars czy
Justin Bieber.

www.kurierpolski24.pl

Ruszyła inwestycja za 500 mln
Ma być sprawniej, ciszej i co
najważniejsze szybciej. Ruszyła
wymian 160-ciu kilometrów
torów na trasie Koluszki-Częstochowa. Dzięki inwestycji za
ponad 500 milionów złotych,
pociągi będą mogły jeździć
z prędkością 120-tu kilometrów na godzinę. To może nie
europejska prędkość marzeń,
ale jednak postęp, przy obecnych ograniczeniach, których
przyczyną są kilkudziesięcioletnie zaniedbania w remontach
infrastruktury kolejowej.

S

zybka wymiana pod trochę szybszą niż
dotychczas kolej. Codziennie na trasie Koluszki-Częstochowa powstają prawie dwa
kilometry nowych torów. Wszystko za sprawą
jednej maszyny, która wykonuje prace w pakiecie.
Nie tylko błyskawicznie usuwa stare podkłady i
szyny, ale niemal równocześnie instaluje zupełnie
nową infrastrukturę.
Planowo wymiana prawie 160 kilometrów torów
ma zostać zakończona do końca przyszłego roku. Jednak już teraz wykonawca musi zmierzyć się z pierwszymi utrudnieniami, które nieco mogą ją opóźnić. - Na
odcinku Częstochowa-Rudniki napotkaliśmy problemy
natury konstrukcyjnej - czyli popękane blachy. Tego
nie mogliśmy wcześniej przewidzieć i w tym miejscu
mamy lekki postój - tłumaczy Tomasz Siwiec, kierownik
budowy.

Znacznie poważniej sytuacja wygląda na trasie
Sosnowiec-Jęzor-Kraków. Tu wykonawca - Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury - ogłosił pod
koniec zeszłego roku upadłość i przerwał prace. Dla
pozostałych odcinków nie powstały jeszcze nawet
projekty. Przebudowę wznowiono cztery miesiące
temu, ale tylko na jednym odcinku od Sosnowca do
Jaworzna-Szczakowej. - Przejęła obowiązek wykonania
tych robót inna firma, która obecnie wykonuje prace
projektowe, które były elementem tego kontraktu. Prace
mają być zakończone w przyszłym roku - informuje
Maciej Dutkiewicz, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Co już teraz skazuje prawie 60-kilometrowy odcinek
na opóźnienia i o wiele dłuższe utrudnienia, bo ruch
odbywa się jednym torem.
Na razie zgodnie z planem trwa remont toru
pomiędzy Gliwicami a Katowicami. Jest tylko jedno ale. Modernizacja nie dotyczy peronów, tak jak
wcześniej planowano. Wyjątkiem jest tylko dworzec
w Zabrzu. - Nie jest źle, bo są gorsze perony. Są dworce,
gdzie faktycznie jest tragedia - mówi Zdzisław Oleska,
pasażer.

Dla PKP PLK jednak priorytetem są na razie tory,
a na odświeżenie zaplecza dla pasażerów na razie nie
ma ani pomysłów ani pieniędzy. Nowe torowiska
sprawią, że rozwijanie nawet o 100 proc. wyższej
prędkości nie będzie już tak ryzykowne. Ale super
szybka kolej to wciąż bardzo odległa perspektywa.
- Do tej szybkiej kolei to jeszcze daleko z uwagi na to,
że przygotowujemy te tory tylko do prędkości 120 km
na godzinę dla pociągów pasażerskich i 100 km dla
pociągów towarowych - informuje Krzysztof Pietras,
dyrektor projektu, PKP PLK S.A.
To za mało, jak mówi specjalista ds. transportu, żeby
kolej mogła być atrakcyjna. - Kolej musi być konkurencją
dla transportu drogowego, dla transportu lotniczego.
Szczególnie jeśli chodzi o pociągi dużych prędkości, to
tutaj na pewno jest konkurowanie tak jak jest to na zachodzie, czy również w innych państwach świata - mówi
dr Aleksander Drzewiecki, specjalista ds. transportu
szynowego. Na razie jednak szybko próbuje się nadrobić
kilkudziesięcioletnie zaniedbania. To jednak wciąż za
mało, żeby rozwinąć europejską prędkość na szynach.

Nietypowe miejsce w Gliwicach

W

tym banku nie potrzeba
nawet złotówki. Liczą
się umiejętności i dobre
chęci. Już wkrótce w Gliwicach powstanie Bank Czasu, czyli miejsce
gdzie będzie można wymieniać
się posiadanymi umiejętnościami.
Godzina nauki języka angielskiego,
na godzinę nauki gotowania, czy
opieki nad dzieckiem? Inicjatywa
szczytna, jednak jak pokazuje rzeczywistość w wielu miastach Banki
Czasu po kilku miesiącach kończyły
swą działalność.
W tym banku wszystko ma być
krystalicznie czyste. Żadnych pieniędzy,
żadnych przeliczników. Jedyną walutą
mają być tutaj umiejętności. - Jest bardzo
szeroki wachlarz, od gimnastyki poprzez
szydełkowanie, wyprowadzanie psa albo
kota, czy też odbieranie dzieci z przedszkola. Wszystko to, co jesteśmy w stanie
zaoferować i na co znajdziemy odbiorcę
- mówi Beata Antosik, Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych. Anna
Kolasińska z Banku Czasu korzystała już

w przeszłości. Przyznaje, że wiele na tym
skorzystała. - Zaproponowałam lekcje
języka rosyjskiego, znalazłam koleżankę,
która zaproponowała lekcje angielskiego.
I tak chodziłyśmy do siebie nawzajem
na zajęcia, raz w tygodniu ona miała
rosyjski, ja angielski - mówi.

Zainteresowanie Bankiem Czasu
w Gliwicach, który ruszy za tydzień
jest już spore. Chętnych do wymiany
umiejętności jest już kilkadziesiąt osób.
- Oczekiwań wielkich może nie mam, ale
myślę, że chętnie skorzystam z pomocy jakiejś osoby, która zaopiekuje się odrobinę

Alicja van der Coghen, Marcin Pawlenka

moim synem. Odbierze z przedszkola,
zaprowadzi, bądź po prostu z jakichś
zajęć kreatywnych - mówi Agata Łada,
która zarejestrowała się w gliwickim
Banku Czasu. Kreatywnie miało być
też w wielu miastach regionu. Jednak
tam banki jak szybko wystartowały, tak
szybko padły.
Między innymi w Chorzowie,
gdzie gościnnie bank prowadziło stowarzyszenie z Katowic. - Były takie
dwa czynniki, które zadecydowały, że
grupa po kilku miesiącach rozpadła się.
Brak wsparcia instytucjonalnego, może
jakiejś promocji, a także brak zaufania
w społeczeństwie spowodowane tym
co słyszymy o oszustach, naciągaczach
- mówi Marcin Weindich, Centrum
Inicjatyw Społecznych w Chorzowie.
Swoją teorie mają też socjologowie. Według nich, tkwi w nas przekonanie, że
nie szanujemy rzeczy, za które nie płacimy. - Ludzie większą wartość przypisują
temu co wiąże się z jakimś wysiłkiem, a
po drugie wiąże się z tym, co po prostu
kosztuje jakąś cenę, co jest postrzegane
jako wartościowe - mówi dr Piotr Kulas.
Pozostaje poczekać i zobaczyć, czy w
Gliwicach zainteresowani projektem
stwierdzą, że... czas to pieniądz.
Adam Szaja
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Nie mają leków ani sprzętu
Dramatyczny apel lekarzy
Szpitala Wojewódzkiego
w Częstochowie. W obawie
o zdrowie swoich pacjentów
140-tu z nich utworzyło komitet negocjacyjny. Domagają
się godnych warunków do
leczenia swoich pacjentów.
Jak mówią, brakuje leków,
przeglądów sprzętu i szkoleń
personelu. Jeśli dyrekcja nie
spełni ich postulatów, grożą,
że odejdą z pracy.

Na

co dzień ratują ludzkie życie tyle, że
słowo ratunek ma tu dużo szersze
znaczenie. Bo, żeby uratować życie,
ich zdaniem najpierw trzeba uratować szpital. Grzegorz Zieliński na swoim oddziale
próbuje pomóc m.in. noworodkom z zaburzeniami
oddychania. Respiratory, które ratują życie, nie są
jednak serwisowane, a to oznacza, że zawieść mogą
w każdej chwili.
140 lekarzy bije na alarm zwłaszcza, jeżeli
chodzi o sposób zarządzania częstochowskim
szpitalem. - Nie możemy pracować niezgodnie z prawem, dlatego, że posiadamy polisy
ubezpieczeniowe. Jeśli dojdzie do wypadku z
powodu uszkodzenia tego sprzętu, to te polisy
nam w ogóle nie służą. Będziemy oskarżeni, że
świadomie udzielaliśmy procesów leczniczych na
niesprawnym sprzęcie - mówi dr Grzegorz Zieliński, oddział intensywnej terapii noworodka
w Częstochowie.

Zagłębie żegna ostatniego Ikarusa
Ikarusy w barwach sosnowieckiego
PKM-u to już historia. 10 października
o godzinie 10 do będzińskiego oddziału
spółki przy ul. Promyka zjedzie z trasy ostatni autobusu tego typu. Będzie
to połączone z Dniem Otwartym PKM
w Sosnowcu oraz inauguracją działalności Izby Tradycji Komunikacji Miejskiej. W Izbie Tradycji oprócz Ikarusa
280 i 260, zobaczyć będzie można także
Jelcza RTO czyli popularnego „Ogórka”,
Jelcza M11 oraz pogotowie techniczne.

Wymiana urządzeń poboru
opłat na A4 w Mysłowicach

W ramach protestu utworzyli komitet negocjacyjny, bo brak serwisu to - jak przekonują - tylko
czubek góry problemów. - Nie będziemy pracować bez
leków i sprzętu jednorazowego użytku. Nie będziemy
pracować w momencie, kiedy mamy brak dostępu
do badań laboratoryjnych. Nie będziemy również
pracować, kiedy nie mamy możliwości doskonalenia
swoich kwalifikacji. Nie będziemy pracować w atmosferze zastraszania i poniżania - mówi dr Grażyna
Cebula, pediatra, komitet negocjacyjny szpitala w
Częstochowie. Lista grzechów, zdaniem lekarzy,
dotyczy niemal każdego oddziału. - To jest sprzeciw
przeciwko oszczędzaniu na wszystkim. W chwili
obecnej stajemy przed dylematem, czy mamy dalej
przychodzić i na dyżurach stawać oko w oko z tym,
że brakuje nam pewnego leku, nie podajemy go i
trudno? - dodaje Grażyna Cebula.
Zdaniem dyrekcji szpital w tak trudnej sytuacji
wcale nie jest, a niektóre z problemów rozwiązać można
od ręki. - Do 9 listopada odbędzie się otwarcie przetargu

związanego z serwisowaniem sprzętu, bo to nie cały
sprzęt był nieserwisowany tylko jakaś jego część - zaznacza Magdalena Sikora, rzecznik prasowy Szpitala
Wojewódzkiego w Częstochowie.
Obecnie trwają rozmowy, ale lekarze nie mają
zamiaru odpuścić. Już teraz 140 z nich złożyło wypowiedzenie z pracy. - Lekarze doszli do wniosku,
że tzw. ekstremalne oszczędzanie ma pewne granice,
które dawno zostały przekroczone - mówi Stefan Polis,
pacjent. Sprawą zajmuje się też śląski oddział NFZ. - Co
prawda bezpośrednio nie wpływamy na to, czy w danej
placówce pracuje 5 czy 10 osób, muszą być spełnione
wymogi. My tylko sprawdzamy, czy dane świadczenia
są spełniane właściwie - tłumaczy Grzegorz Nowak, dyrektor śląskiego oddziału NFZ. To jak na razie wszystko
wygląda na bardzo ryzykowną operację, która jeżeli się
nie powiedzie, sparaliżuje szpital. Pierwszego stycznia
będzie brakowało tu nie tylko sprzętu, leków i badań,
ale również lekarzy.
Krzysztof Trzosek

Takiego zdjęcia z urlopu na pewno nie chcecie!

J

edna z turystycznych miejscowości,
wypowiedziała wojnę tym, którzy
niszczą jej walory. Brenna już niedługo zacznie robić zdjęcia wszystkim
tym, którzy wyrzucają śmieci po rowach, czy lasach. Dzięki zakupionym
fotopułapkom od odpowiedzialności
nie wywinie się żaden turysta, który
w ten sposób próbował ze śmieciami
pójść na skróty.

Żeby znaleźć odpowiednie miejsce,
w którym wyrzucić można by śmieci,
potrzebowaliśmy lokalnego przewodnika. Jednak ci, którzy nie chcą płacić
za ich wywóz, wysypiska organizują
sobie bez problemu. Jednym z wielu
punktów nielegalnego zaśmiecania
jest Brenna-Hołcyna. Odpady znaleźć
można w miejscach najczęściej uczęszczanych. - One są jakby ruchome. Często
można by było skojarzyć je z wylotem
dróg lokalnych do drogi głównej - mówi
Robert Rymosz, Zakład Gospodarki
Komunalnej w Brennej.
Gminni urzędnicy zaczęli prowadzić własny rejestr wyrzuconych na

W skrócie z

"czarno" pełnych worków. - Na pętli ulicy
Węgierskiej zebraliśmy 10 worków, na
Hołcynie u zbiegu ulicy czterdzieści worków. Średnio sto dziennie, a najwięcej w
sezonie letnim - mówi Krzysztof Majeran,
zastępca wójta Brennej. Jak się okazuje,
walory turystycznej perełki rujnują ci,
którzy z nich regularnie korzystają.
By zwalczyć ludzkie "nawyki", urząd
gminy postanowił robić nie tylko turystom nietypowe zdjęcia z Brennej. Urządzenie rejestrujące obraz w wielu
konfiguracjach, jeżeli chodzi o ujęcie

- dodaje. Nie wiadomo jeszcze, ile takich
fotopułapek będzie. Wiadomo, że będą
działać podobnie jak fotoradary. Tam,
gdzie się pojawią, stanie tabliczka, że teren
jest monitorowany. - Nie chcemy stworzyć
jakiegoś systemu policyjnego, żeby tutaj na
ludzi 'polować'. Natomiast przyzwyczaić

ich do prawidłowego gospodarowania podkreśla Krzysztof Majeran. System
fotopułapek ma zostać zainstalowany w
ciągu najbliższych dwóch miesięcy, ale nie
oznacza to, że do tego czasu nie będzie
działać w Brennej ani jedna z kamer.
System fotopułaopek niczym nowym nie jest. Co więcej, używany jest
przez leśników. Skutecznie nagrywa nie
tylko tych, którzy śmiecą, ale również
tych, którzy kradną drewno. - Zmniejszyła się ilość kradzieży w ostatnim czasie
i nie wiem, czy to akurat zasługa tego
urządzenia i tego sposobu monitorowania
lasu - informuje Leon Mijal, Nadleśnictwo Ustroń. Obecność kamer nie tylko
ma pomóc w zatrzymaniu tych, którzy
kradną albo nielegalnie zaśmiecają, ale
przede wszystkim odstraszyć jednych
i drugich.

Silesia Informacje

Adam Sierak, Marcin Pawlenka

poniedziałek –niedziela 17:45 i 20:00,

Cafe Silesia

poniedziałek –piątek 09:00

Stalexport Autostrada Małopolska S.A.
przystępuje do wymiany urządzeń poboru opłat w Mysłowicach. To część programu, którego efektem ma być zwiększenie
przepustowości bramek poboru opłat na
autostradzie A4 Katowice-Kraków. Zakończenie pierwszej fazy tej wymiany,
która umożliwi wprowadzenie nowych
metod płatności m.in. przy pomocy kart
zbliżeniowych, flotowych, paliwowych,
zaplanowano na koniec czerwca 2014
r. Przedstawiciele spółki zapewniają
w oficjalnym piśmie, że przebieg prac nie
wpłynie znacząco na płynność przejazdu
przez bramki na A4 w Mysłowicach. Linie
poboru opłat, na których od 7 października wymieniane są urządzenia mają
zostać uruchomienie do końca 2013 r.
Wiosną przyszłego roku wymiana urządzeń ruszy na kolejnych pasach.

Ekskluzywna kradzież
w Galerii Katowickiej
Z jednego z ekskluzywnych sklepów
zniknęły 3 koszulki. Tanie nie były - ich
wartość to 1600 zł! Wyparowały także czasopisma z jednego z kiosków
za 7 setek! Złodzieje swój łup wynieśli w torbie opatulonej od środka folią
aluminiową. To miało oszukać bramki
anty-kradzieżowe. Dwóch 19-latków zatrzymała już katowicka policja. Nie tylko
ich zresztą. Z jednego z kiosków wyparowały również gazety i czasopisma za
700 zł! Ukradł je 48-letni mężczyzna. Nie
okazał się jednak chorobliwie lubiącym
czytać człowiekiem, ale złodziejem, który swój łup chciał spieniężyć jeszcze na
terenie galerii.

Pochowali ją bez wiedzy rodziny
O jej śmierci dowiedzieli się po miesiącu. W dodatku pogrzeb już był, a w
szpitalu nikt nie chce powiedzieć, co tak
naprawdę się stało. Z taką podwójną
tragedią musi poradzić sobie rodzina
Elżbiety Podsiadło z Siemianowic Śląskich. Elżbieta Podsiadło zmarła 10
września. Dwa tygodnie wcześniej trafiła na oddział sosnowieckiego szpitala.
O tym, że tam trafiła nikt z najbliższej
rodziny nie wiedział. - Po zgonie pacjentki uczyniono starania, co do nawiązania kontaktu z kimkolwiek bliskim
z tej rodziny i to się nie udało - zaznacza
Artur Nowak, dyrektor Szpitala Miejskiego w Sosnowcu. W szpitalu zapewniają
również, że gdy pani Elżbieta była ich
pacjentką nigdy nie wspominała o tym,
by miała jakąkolwiek rodzinę. Tyle oficjalnie. Więcej rodzina dowiedziała się
na szpitalnym korytarzu. - Pielęgniarka
poinformowała mnie, że dużo ze sobą
rozmawiały i opowiadała mi, że mówiła
o córce. Dobrze wiedzieli, że rodzinę ma
- opowiada Ewa Knopik, córka zmarłej.
Rodzina chce, by odbył się jeszcze
jeden pogrzeb. Tym razem w Siemianowicach. Bliscy zmarłej kobiety zapowiedzieli już, że będą walczyć z siemianowickim MOPS-em w sądzie.
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Finisz na Pilsku!
Przed zbliżającym się
sezonem zimowym
odwiedziliśmy
Korbielów. I mamy
świetne wieści
dla narciarzy! Pod
Pilskiem powstaje
nowy wyciąg
krzesełkowy, jego
otwarcie zaplanowano
już na grudzień! To
bardzo nowoczesna
konstrukcja, która
przewiezie nawet 1600
osób na godzinę. Ma
być przystosowana
dla osób w różnym
wieku i o różnym
doświadczeniu,
a przede wszystkim
przyjazna dla rodzin
z dziećmi.
Antoni Strzelecki

1

października plac budowy
nowego wyciągu krzesełkowego Kamienna-Solisko pod
Pilskiem odwiedził starosta
żywiecki Andrzej Zieliński. Był
bardzo zadowolony z postępu
prac. - Robiliśmy wszystko, co w
naszej mocy, by w budowie pomóc.
Wszystkie pozwolenia środowiskowe, budowlane zostały wydane w
najszybszym z możliwych terminie.
Nie byłem tu jakiś czas i widzę
ogromny postęp robót, to cieszy –
mówił starosta.
Zdradził nam, że na uroczyste
otwarcie zaproszono prezydenta
RP Bronisława Komorowskiego.
- Liczymy na jego obecność. Mamy
nadzieję, że prezydent będzie jeździł na nartach nie tylko w Istebnej,
ale również u nas – powiedział
starosta żywiecki.
Ocenił, że wyciąg będzie tak
samo dużą atrakcją jak kolej linowo-szynowa na Żar. - Pilsko
będzie dostępne nie tylko zimą, ale

również latem, dla wycieczek, dla
ludzi starszych, którym zdrowie nie
pozwala na to, by wyjść na szczyt.
Zdecydowanie poprawi się komfort
podróżowania na górę – stwierdził
Andrzej Zieliński.
Kierownik budowy zapewnił,
że roboty idą zgodnie z planem.
- Wyprzedzamy nawet harmonogram. Pod koniec miesiąca mają
przyjść elementy konstrukcyjne
wyciągu, fundamenty mamy już
gotowe. Obecnie zakopywane są
kable, rury, uziemienia, zasilania
itp. Sam montaż konstrukcji jest
po stronie dostawcy wyciągu, my
będziemy pełnili nadzór – mówił
Aleksander Owsiak.
Krystyna Jędrzejas, dyrektor
kompleksu Jontek-Pilsko-Korbielów, zapowiada, że będzie
to wygodna, czteroosobowa
kanapa. - Chcemy, by ten stok
sprzyjał wszystkim, zarówno tym,
którzy dopiero chcą rozpocząć
zabawę z narciarstwem, w tym
dzieciom, jak i doświadczonym
narciarzom. Część stoku będzie
wygospodarowana dla zawodowców – zapowiada Krystyna
Jędrzejas.
Wyciąg będzie miał blisko 700
metrów długości. Trasa jest bardzo
szeroka, bo praktycznie nie ma
zadrzewień. Stok ma blisko sto

metrów, jest oświetlony, będzie
naśnieżany.
Wyciąg będzie miał świetną
bazę gastronomiczną i bezpłatne
parkingi. Na dolnej stacji uruchomiony zostanie punkt gastronomiczny. Dla wszystkich narciarzy
dostępna będzie również restauracja
hotelowa, prócz tego przy Jontku jest
wybudowany nowy grill. - Miejsc z
gastronomią będzie sporo. Narciarze
na pewno nie będą się u nas nudzili.
Co bardzo ważne, nie będą musieli się
przemieszczać, bo cała baza i zaplecze
jest na miejscu, razem z toaletami, z
których będzie można korzystać w cywilizowany sposób. Dzięki parkingom
narciarze nie będą musieli podchodzić
na piechotę czy podjeżdżać. Mogą
wsiadać bezpośrednio na kanapę i
korzystać z uroków góry. Chcę zaznaczyć, że to pierwszy etap modernizacji
całego ośrodka – zapowiada Krystyna
Jędrzejas.
Wszyscy mają nadzieję, że
inwestycja jest już na takim etapie, że nie mogą jej zaszkodzić
pseudoekolodzy.
Czy Pilsko będzie konkurowało z Istebną? - Pilsko samo się broni, to doskonała góra, posiadająca
znakomite walory, nie trzeba walczyć z innymi ośrodkami. Narciarze, którzy bywali w Korbielowie,
doskonale to wiedzą, a pozostałych

serdecznie zapraszamy, żeby się
przekonali. Mamy nadzieję, że
wyciąg ruszy przed świętami, a

już Nowy Rok na pewno będzie
można u nas powitać - mówią
przedstawiciele inwestora.

Andrzej zieliński,
starosta żywiecki
Otwarcie gondoli na Pilsko będzie
wielkim wydarzeniem dla powiatu
żywieckiego. Sprawi, że Pilsko będzie
dostępne nie tylko zimą. Góra zostanie
udostępniona latem dla wycieczek, dla
ludzi starszych, którym zdrowie nie pozwala
wejść na sam szczyt. A przy pięknej słonecznej pogodzie widoki z Pilska są najcudowniejsze.
Podobne inwestycje są planowane w naszym powiecie, nie zawsze jednak
są zabezpieczone pieniądze. Wiem, że szykowana jest inwestycja w
Węgierskiej Górce, a w Rajczy nastąpi kontynuacja robót.

leszek ŁAzArczyk,
inwestor:
Starosta chciał sprawdzić postęp prac, czy zdążymy w terminie,
dowiedzieć się jakie są problemy,
dowiedzieć się czy w jakiś sposób
może pomóc. My zapewniamy ze swojej
strony, że wyrobimy się w zaplanowanym
terminie. Tym niemniej cieszymy się z tego
zainteresowania władz powiatu. Odbiory planowane są na koniec listopada, a otwarcie na połowę grudnia.
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Zaduszki
narodowe

Zapraszamy do Żywca
To zaledwie godzina jazdy samochodem. Z zadymionych, głośnych
śląskich miast bez problemu dotrzemy na Żywiecczyznę, która z radością
odkryje przed nami swoje uroki. My byliśmy tam przy okazji odwiedzin
inwestycji na Pilsku. Zapraszamy i Was, Drodzy Czytelnicy!
- Jeśli chcielibyście Państwo spędzić
urlop nie nudząc się ani przez chwilę,
przyjedźcie wraz z rodziną na gościnną
ziemię żywiecką. Tu, zarówno w zimie
jak i w lecie, każdy może znaleźć coś dla
siebie, zobaczyć góry w tysiącach barw,
podziwiać wspaniałe piękno natury.
Cieniste lasy, dobrze oznakowane szlaki
turystyczne zapraszają do wędrówek z
plecakiem, Jezioro Żywieckie do uprawiania sportów wodnych i wędkowania,

góra Żar umożliwia próbę sił w lotniarstwie i szybownictwie, zaś wyższe partie
Beskidu Żywieckiego są rajem dla
narciarzy. Powiat żywiecki
ma nie tylko wspaniałe
warunki przyrodnicze
i bazę turystyczno-rekreacyjną
umożliwiającą
całoroczny wypoczynek, ale również

Firmy roku

3

października w starostwie powiatowym w Żywcu
odbyło się posiedzenie Kapituły Firmy Roku 2013.
Kapitule przewodniczył starosta żywiecki Andrzej
Zieliński (gospodarz tegorocznej gali), a udział wzięli wiceprezydent miasta Bielsko-Biała Zbigniew Michniowski,

bogate dziedzictwo kulturowe, nadal
żywe tradycje, zwyczaje i obrzędy górali
beskidzkich, specyficzną gwarę,
bogate stroje, ekspresyjną muzykę, zabytki
świadczące o wspaniałej przeszłości tej
ziemi: siedziby rodów magnackich,
dworki, drewniane
kościółki, przydrożne kapliczki
i góralskie chaty
- czytamy na stronie
i nt er ne towe j St a ro stwa Powiatowego w Żywcu.
Ale termin urlopu warto dopasować do
kalendarium licznych imprez kulturalnych i sportowych, o zasięgu krajowym
i międzynarodowym, a także innych
ciekawych wydarzeń. Dlatego też na
naszych łamach będziemy co ciekawsze
imprezy polecać. (red)

przedstawiciele starosty bielskiego, cieszyńskiego i
przedstawiciele Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu
w Bielsku-Białej. Z powiatu żywieckiego nominacje
uzyskały: Zakłady Piwowarskie Browar Żywiecki, firma
Wodpol, Piekarnia, Cukiernia Gałuszka oraz Zakłady
Przetwórstwa Mięsnego Łoboda z Gilowic. Uroczysta
gala połączona z wręczeniem nagród dla Firmy Roku
2013 odbędzie się 23 października w sali koncertowej
Szkoły Muzycznej w Żywcu. (red)

Dyplom dla przewodnika górskiego

B

ogusław Wyleciał, działacz turystyczny, przewodnik górski,
odebrał dyplom marszałka
województwa śląskiego za zasługi dla
rozwoju turystyki w roku 2013.

O wyróżnienie wnioskował starosta żywiecki, podkreślając wieloletnią
działalność pana Bogusława na rzecz
rozwoju i uaktywniania turystyki na
terenie całego powiatu żywieckiego.
Bogusław Wyleciał od kilkudziesięciu lat
propaguje turystykę wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Jako dyrektor Szkolnego
Schroniska Młodzieżowego w Żywcu

zachęca młodzież do zainteresowania
turystyką oraz sportem. Posiada również
liczne osiągnięcia w dziedzinie inwestycji
rekreacyjno-sportowej. Jest wieloletnim
trenerem lekkiej atletyki, instruktorem
narciarstwa alpejskiego oraz biegowego, propaguje zdrowy styl życia oraz
rekreację ruchową. Prowadzi zajęcia w
Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie w zakresie turystyki kwalifikowanej i sportu.
Wiedzą i doświadczeniem chętnie dzieli
się przede wszystkim z młodzieżą, dla
której organizuje obozy sportowe i obozy wędrowne. Jest inicjatorem licznych
wycieczek górskich i krajoznawczych,

w czasie których również podkreśla
uroki i walory miasta Żywca i Żywiecczyzny. Wyróżnia się wspaniałym
zmysłem organizacyjnym i przedsiębiorczością w działalności na rzecz
rozwoju turystyki w naszym regionie.
Dyplom marszałka otrzymały również:
właścicielka Ośrodka Wypoczynkowego Dwór Rychwałd Kazimiera Pietyra
(za wkład w promocję Żywiecczyzny)
oraz reprezentująca Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Rajczy Nickulinie
Joanna Pietraszko (za liczne dokonania
w zakresie upowszechniania turystyki).
(red/www.starostwo.zywiec.pl)

D

ziewiąte Zaduszki Narodowe
odbyły się 5 października
pod Krzyżem Jubileuszowym na Matysce w Beskidzie
Żywieckim. Wierni złożyli cześć
uczestnikom i ofiarom Powstania
Styczniowego. Podczas uroczystości
grupy rekonstrukcyjne odtworzyły
sceny odwołujące się do wydarzeń
sprzed 150 lat, inspirowane szkicami
z serii „Polonia” Artura Grottgera.
W drodze na Matyskę uczestnicy uroczystości zatrzymywali
się, by oglądać kolejne sceny rekonstruowanych zdarzeń. Aktorzy
odtworzyli sceny nawiązujące do
słynnych rycin Grottgera: ,,Polonia”, „Branka”, ,,Kucie kos”, ,,Bitwa”,
,,Na pobojowisku” i ,,Niewola”. Na
szczycie odbyła się Msza święta.
Eucharystii w intencji Ojczyzny

przewodniczył ks. kanonik Ryszard
Kubasiak, proboszcz parafii pw. św.
Marcina w Radziechowach.
Po liturgii odczytano Apel Poległych, którego treść wyłonił ogólnopolski konkurs wśród uczniów szkół
gimnazjalnych i średnich. Do Kurhanu Pamięci Narodowej zaproszeni
goście uroczyście dosypali ziemię z
mogił powstańców styczniowych.
Góra Matyska w Radziechowach
to miejsce szczególne dla wiernych z
diecezji bielsko-żywieckiej. Na szczycie stoi potężny krzyż, a przy drodze
powstały monumentalne rzeźby stacji
Drogi Krzyżowej. Na „Golgotę Beskidów” przybywają z roku na rok
coraz liczniejsze pielgrzymki. Jesienią
odbywają się tu Zaduszki Narodowe,
w czasie których wspomina się osoby
zasłużone w historii Polski.
Źródło: www.diecezja.bielsko.pl

Strefa chwały

M

iejskie Centrum Kultury w Żywcu oraz parafia pw. NNMP w Żywcu zapraszają na koncert laureatów Festiwalu Piosenki Religijnej "Strefa Chwały
2013”. Motto tegorocznej edycji brzmi „Wierzyć to znaczy… chodzić po
wodzie”. Impreza odbędzie się w niedzielę, 13 października, w sali widowiskowej
Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu. Początek o godzinie 14. (AS)

Miss i Mister
Żywiecczyzny

D

wanaście pań oraz siedmiu panów z różnych części powiatu
żywieckiego zakwalifikowało
się do Wyborów Miss i Mistera Żywiecczyzny 2013. Wszyscy mają od 16
do 24 lat. Wyłonieni zostali podczas
specjalnych castingów, przeprowadzanych w żywieckim Miejskim Centrum
Kultury.
Już 12 października (sobota) w
Centrum Rozrywki Kometa w Żywcu odbędzie się oficjalna prezentacja
kandydatek oraz kandydatów. Podczas
imprezy młode panie uczestniczyć będą
w wyjątkowym pokazie mody przygotowanym przez firmę Styl Studio Vena.
Zaprezentują miedzy innymi kolekcję
każualową jesienno-zimową, kolekcję
casualową Dres Kod, a także kolekcję
casualową wieczorową. Przewidziano
ponadto pokazy dance hall oraz taniec
brzucha w wykonaniu Kingi Bednarz.
A późnym wieczorem, od godz. 22
do 3 nad ranem, dyskoteka z udziałem
kandydatek oraz kandydatów startujących w wyborach, zabawę poprowadzi
dj kris d.
Z kolei panowie zaprezentują modne
stroje męskie, które chętnie są noszone

w tym sezonie. Pokażą również nowe
kolekcje. Oficjalna prezentacja w żywieckim Centrum Rozrywki Kometa
rozpocznie się o godz. 19. – Mamy
nadzieję, że mieszkańcy miasta oraz
powiatu pomogą nam wybrać miss i
mistera Żywiecczyzny – mówi Marek
Regel, dyrektor Miejskiego Centrum
Kultury w Żywcu.
Dodaje, że żywiecki konkurs piękności jest prestiżowym wydarzeniem,
które organizowane jest po kilu latach
przerwy. – Do współpracy zapraszamy
serdecznie sponsorów chcących ufundować nagrody zwycięzcom – dodaje
szef MCK.
Bilety w cenie 10 zł od osoby już teraz
można kupować w żywieckim Miejskim
Centrum Kultury przy alei Wolności
4, w Centrum Rozrywki Kometa przy
ulicy Fabrycznej 1, w Galerii Kolorowa
na osiedlu 700-lecia 9, a także w klubie
PRL w Żywcu na osiedlu 700-lecia 9.
Szczegóły na stronach internatowych:
www.mck.zywiec.pl, www.e-kometa.
pl oraz na fanpage'u MCK Żywiec i CR
Kometa. Dodajmy, że finał żywieckiego
konkursu piękności zaplanowano na 16
listopada w MCK.
red/www.starostwo.zywiec.pl
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Śląska
dusza
Lory
Szafran
Rozmowa z Lor ą Szafr an, która właśnie wydała nową płytę, "Nad ranem"
- Teksty na Pani nową płytę
napisał m.in. Dariusz Dusza, nasza śląski punkowiec i rock'n'rollowiec. Skąd pomysł na niego?!
- Znam go z czasów studenckich, mieszkałam w Katowicach
przez cztery lata, mieszkałam w
akademiku. Darek grał wtedy już
z Irkiem Dudkiem
i jego zespołem
Shakin Dudi. Doskonale znałam i
pamiętałam jego
teksty, chociażby
"Za dziesięć minut
trzynasta". I kiedy
nagrywałam nową
płytę, pomyślała m, że pow ybieram różnych
odległych od siebie
kompozytorów i
autorów. I mój menedżer, który pochodzi z Bytomia,
przypomniał mi o
Darku. Najpierw
się zd ziw i ła m:
jak to, przecież ja
jestem kobietą i
śpiewam bardziej
liryczne teksty.
- Jak zareagował?
- Zdziwił się mocno na początku. Stwierdził jednak, że tyle
lat się znamy. I powiedział, że
pożyczy od żony szpilki, szminkę, pomaluje usta i spróbuje coś
dla mnie napisać! Tak powstały
cztery teksty, m.in. do piosenek:
"Ogród cichych marzeń", "Pięć

róż", "Pauzę zrób" „ Jasna strona”.
Wszystkie bardzo liryczne. Darek
pokazał swoją delikatną duszę,
wręcz bardziej kobiecą, potrafi
wyrazić uczucia w ten sposób, że
ma się wrażenie, że tekst napisała
kobieta! Ja przynajmniej bardzo
się z tymi tekstami identyfikuję.

- Sięgnęła Pani również do
świetnych kompozytorów.
- Tak. Wracając do Darka Duszy, piosenkę "Pięć róż" napisał do
kompozycji Michała Urbaniaka!
To chyba debiut spółki autorskiej
Dusza-Urbaniak. Z kolei do
utworu "Toast z dusz", również
Urbaniaka, tekst napisał Adam
Nowak z zespołu Raz Dwa Trzy.

Do kompozycji Seweryna Krajewskiego słowa napisał Andrzej
Poniedzielski. Tekst do utworu
"Wino samotnych" dostałam od
żony nieżyjącego już Jonasza Kofty. To dla mnie wielki zaszczyt, że
mogę zaśpiewać jego tekst.
- Jak wyglądała współpraca z
Sewerynem Krajewskim? On ma
opinię trudnego...
- Ws z y s c y
mnie o to pytają, bo ma opinię
introwertyka. Ja
nie mam takiego
w ra ż enia . Być
może po prostu
n ie z k a ż dy m
chce współpracować. Ja czuję
się zaszczycona,
że nie odmówił.
Wy br a ł a m n a
moją płytę dwie
jego kompozycje.
A poznałam go
kilka lat temu,
k iedy śpiewałam jego utwór
"Uciekaj moje serce" na płycie,
wydawanej przez Polskie Radio.
Moje wersje bardzo spodobały się
Sewerynowi, więc miałam większą śmiałość, żeby zadzwonić i
osobiście poprosić o piosenkę.
- Na poprzedniej swojej płycie
śpiewała Pani piosenki jednego
człowieka, Leonarda Cohena.

- To prawda, poprzednio nagrałam "Sekrety życia według Leonarda Cohena", zupełnie inaczej
zaaranżowane, dość odległe od
oryginałów, oczywiście po polsku,
głównie w tłumaczeniu Macieja
Zembatego. A tutaj pozwoliłam
sobie pobiegać po stylistykach.
Po wielu latach śpiewania jestem
na tyle dojrzała, że mogę sobie
pozwolić na takie piosenki. Piosenki różnorodne, ale z dobrym
tekstem, który ja wybieram i wiem
o czym śpiewam, takie, w których
proponuję kompozytorom styl, w
jakim zrobimy utwór.
- A skąd tytuł? Kojarzy się z
melanżem i powrotem po imprezie do domu!
- Długo zastanawiałam się na
tytułem. Myślę, że „Nad ranem”
jest najlepszy. Łączy wszystkie teksty, a równocześnie oddaje klimat
muzyki, bo jednak najwięcej jest tu
piosenek nastrojowych. Czas nad
ranem to szczególna pora, wtedy
zdarzają się refleksyjne sytuacje.
Ów czas to nie tylko refleksyjne

wyciszenie, ale też energetyzująca
zapowiedź nowego dnia.
- Zderzała się Pani na scenie z
wieloma Ślązakami, na przykład
z Lotharem Dziwokim. Prosił, by
Panią pozdrowić!
- Dziękuję! Znamy się i bardzo
lubimy. Miałam okazję śpiewać
nawet z jego big-bandem! Gościłam również na jego niedawnym
benefisie, a także na festiwalu Easy
Jazz Festival, który organizuje w
Żorach. Znamy się z Akademii
Muzycznej w Katowicach, ja byłam
studentką, a on wykładowcą. Był
zawsze bardzo "friendly". W czasie
studiów i po nich nie miałam okazji z nim występować. Dopiero całkiem niedawno przypomniał sobie
o mnie... Bardzo sympatycznie
wspominam te koncerty. Pozdrawiam również Rybnik i braci Niedzielów, którzy pochodzą z tego
miasta. Miałam z nimi okazję grać
przez kilka lat i nagrać dwie płyty z zespołem New Presentation.
Rozmawiał: Antoni Strzelecki

Lora Szafran to jeden z najciekawszych głosów polskiej sceny
jazzowej i zarazem niespokojny duch, któremu zawsze mało nowych
artystycznych wyzwań. Współpracowała m.in. z formacjami Walk
Away, New Presentation i Swing Orchestra Cracow oraz zespołami
Jana Ptaszyna Wróblewskiego i Włodzimierza Nahornego, a u boku
Mieczysława Szcześniaka czy w ramach tria Big Stars flirtowała z
ambitnym popem. Śpiewała Chopina (w 1994 roku, kiedy nie było
to ani takie modne, ani tak opłacalne jak dzisiaj), piosenki Wasowskiego i Przybory (z Januszem Muniakiem) oraz wiersze Jarosława
Iwaszkiewicza (z Włodkiem Pawlikiem). Podbijała serca i zdobywała
nagrody od Opola i Sopotu po Los Angeles.

08 Temat Tygodnia
Kolonia dawnych
domów robotniczych
„Karol-Emanuel”,
zwana również przez
mieszkańców Rudy
Śląskiej „Osiedlem
Karmańskim” ma swoją
długą i bogatą historię.
Powstałe na początku
ubiegłego stulecia
budynki przy ulicy
Wolności i Raciborskiej
w dzielnicy Ruda
Południowa, które przez
lata niszczały, teraz stają
się prawdziwą chlubą
miasta. Wszystko za
sprawą Spółdzielni
Mieszkaniowej MGSM
„Perspektywa”, która
od ponad dziesięciu lat
nieustannie inwestuje
w zabytkowy kompleks.
Tomasz Breguła

W

latach 2001-2008 MGSM
„Perspektywa” wydatkowała na rewitalizację
zabytków kwotę ponad
4,5 mln złotych. W ramach Lokalnego
Programu Rewitalizacji Zabytków koszty
prac remontowych i konserwatorskich
częściowo pokryła gmina Ruda Śląska.
Wśród zmodernizowanych obiektów znalazły się również budynki wchodzące w
skład „Osiedla Karmańskiego”. Zakres
prac obejmował m.in. wyczyszczenie
elewacji siedmiu budynków mieszkalnych oraz remont kapitalny dwunastu
dachów. Mieszkańców miasta najbardziej
cieszy widok odnowionego budynku
znajdującego się przy ulicy Wolności 114.
Zabytkowa kamienica, której narożne
ściany - zgodnie z wizją projektanta przypominają otwartą księgę, stała się
jednym z architektonicznych symboli
miasta. - Pamiętam, że jeszcze stosunkowo
niedawno te budynki nie wyglądały zbyt
ciekawie. Myślałam, że podzielą los wielu
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Ratuj
Odnowione budynki “Oś. Karmańskiego” cieszą oko mieszkańców Rudy Śląskiej.

Rudzkie zaby

kamienic i familoków znajdujących się
w naszym mieście, które z roku na rok
popadają w coraz większą ruinę. Zostałam
jednak bardzo mile zaskoczona. Aż miło

Dzięki działaniom MGSM “Perspektywa” kamienica przy ul. Wolności 33 w Rudzie Śl. odzyskała dawny blask.

jest na to popatrzeć – mówi pani Aldona,
mieszkanka Rudy Śląskiej.
W ubiegłym miesiącu zakończono
kolejny etap robót, które tym razem spółdzielnia sfinansowała samodzielnie. Dzięki nim przestrzeń pomiędzy budynkami
wchodzącymi w skład osiedla jest teraz nie
tylko estetyczna, ale również funkcjonalna. Wcześniej, w tym miejscu można było zastać
zwyczajne klepisko. Nie było nawet żadnej
kanalizacji odprowadzającej wodę. W okresie
deszczowym, powstawała tutaj jedna wielka kałuża, która utrudniała mieszkańcom
wyjście z budynków. Wilgoć była bardzo
niebezpieczna dla istniejącej tutaj architektury. Nosiliśmy się z zamiarem modernizacji
i zagospodarowania tych terenów już od
2008 roku. W końcu się udało. To powód
do zadowolenia nie tylko dla nas, ale przede
wszystkim dla mieszkańców – mówi Krzysztof Skrzymowski, Prezes Zarządu MGSM
„Perspektywa”. Prace trwały półtora roku

i pochłonęły blisko 3 mln złotych. Powstały
tu m.in. miejsca parkingowe, plac zabaw
oraz zagrody dla pojemników na odpady.
Na nowo wykonano również sieć niskiego
napięcia. W miejscu podmokłej gleby powstała natomiast nawierzchnia wykonana
z kostki brukowej.
Kolonia robotnicza „Karol-Emanuel”
zabudowana została charakterystycznymi
dwukondygnacyjnymi domami (tzw. familokami), powstałymi w latach 1909-1911 i
1918-1922. Projekt wykonał znany i ceniony
wówczas niemiecki architekt, Hans von Poellnitz. Budynki powstałe dzięki hrabiemu
von Ballestrem'owi, przeznaczone zostały
dla robotników należącej do niego kopalni
węgla kamiennego „Brandeburg” oraz huty
cynku „Karol”. Zabudowania wchodzące
w skład osiedla od dawna nie spełniały
nowoczesnych standardów. - Były tu tylko
szczątkowe fragmenty kanalizacji sanitarnej.
Sieć różnych dziwnych szamb, zbiorników i
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ją

bytki
“Oś. Karmańskie przed i po modernizacji

osadników. Na przełomie 2011 i 2012 roku po
opracowaniu dokumentacji projektowej na
kanalizację deszczową i zagospodarowanie
całego terenu oraz uzyskaniu pozwoleń na
budowę, roboty w końcu mogły ruszyć. Została wykonana w całości nowa sieć kanalizacji
deszczowej. Przy okazji uporządkowano też
elementy kanalizacji sanitarnej bezpośrednio
przy budynkach. Tę część robót ziemnych zakończyliśmy w połowie 2012 roku – zaznacza
Aleksandra Wilk, Zastępca Prezesa Zarządu
MGSM „Perspektywa”.
Projekt zagospodarowania terenu obejmował również wyburzenie zabudowań gospodarczych. Jak podkreśla Krzysztof Skrzymowski, likwidacja zabytkowych budynków
była konieczna. - Stan tej części infrastruktury
był fatalny. Mieszkańcy popełniali w przeszłości różne samowole budowlane, dokonując
nielegalnych przeróbek. Poprzedni właściciel
praktycznie nic z tym nie robił. Remontowanie
ich po pierwsze wiązałoby się z ogromnymi
nakładami finansowymi, a po drugie nie
bardzo widzieliśmy celowości takich działań.
Pojawiało się bowiem pytanie - jakie przeznaczenie dla tego typu obiektów można znaleźć?
Już pod koniec lat 90. zaczęliśmy się nosić z
zamiarem zagospodarowania tego terenu
uwzględniając wybudowanie w tym miejscu
miejsc parkingowych – przekonuje. Aby budynki mogły zostać wyburzone, potrzebne
było uzyskanie odpowiednich zezwoleń. Ten
proces trwał trzy lata. - Przez bardzo długi
czas różne instytucje zastanawiały się kto jest
właściwy do podjęcia decyzji w tej sprawie. To
nie jest takie proste gdy w grę wchodzą obiekty
wpisane do rejestru zabytków. Koniec końców w 2010 roku Wojewódzki Konserwator
Zabytków wydał zgodę na wyburzenie tych
zabudowań gospodarczych – dodaje Krzysztof
Skrzymowski. Postawiono jednak pewne
warunki. Koncepcja zagospodarowania
terenu musiała stylistycznie nawiązywać
do istniejącej w tym miejscu architektury.
Jeden z siedmiu budynków musiał również
zostać zrekonstruowany i pozostawiony jako
tzw. „świadek”.
Tej części inwestycji do tej pory nie udało się jednak wykonać. Miało to związek z
pożarem do którego doszło w październiku
ubiegłego roku. Spłonął w nim dach budynku przy ul. Raciborskiej. - W tej sytuacji
remont budynku przy Raciborskiej 1, stał
się dla nas priorytetem. Pożar był znacznych
rozmiarów, bo tu spłonął cały dach i budynek
został całkowicie wyłączony z eksploatacji.
Nasz „świadek” został do tej pory jedynie

Odrestaurowany budynek przy ul. 1-go Maja 243 w Rudzie Śl.

zabezpieczony przed dalszą degradacją. Z
jego remontem musimy troszkę poczekać –
mówi Aleksandra Wilk.
Mimo że zarząd MGSM „Perspektywa”
już teraz - dzięki przeprowadzonym modernizacjom - ponownie uczynił z „Osiedla
Karmańskiego” jedno z najciekawszych i
najbardziej atrakcyjnych architektonicznie
miejsc w Rudzie Śląskiej, to nie zamierza na
tym poprzestawać. W planach na najbliższe
lata uwzględniono m.in. remonty pozostałych elewacji oraz dokończenie remontu
dachów budynków znajdujących się przy
ulicy Raciborskiej. Z tego faktu zadowoleni przede wszystkim lokatorzy. - No było
tutaj trochę tych remontów. Najbardziej
uciążliwy dla nas był ten ostatni. Trochę się
pomęczyliśmy, ale efekt jest wspaniały. Teraz
chce się tutaj mieszkać. Spółdzielnia zrobiła

w tym miejscu dużo dobrego i można się
tylko cieszyć, że nadal będzie w to osiedle
inwestować – mówi jeden z mieszkańców
„Osiedla Karmańskiego”.
Zabudowania wchodzące w skład
kolonii „Karol-Emanuel” cechuje bardzo
interesująca budowa architektoniczna. Na
całym terenie osiedla nie znajdziemy dwóch
identycznych budynków. Większość z nich
różni się od siebie jedynie drobnymi detalami, czyniąc to miejsce jeszcze bardziej wyjątkowym. Docenił to m.in. Kazimierz Kutz,
który nakręcił tu część scen do filmu „Sól
ziemi czarnej” z 1969 roku. Dzisiaj można
podziwiać jedynie 1/4 zabudowań „Osiedla
Karmańskiego”. Blisko 10 lat temu, podczas
budowy Drogowej Trasy Średnicowej, wyburzono całość architektury znajdującej się
przy ulicy Południowej i 1 Maja.

10 Policja
Tłuczkiem do mięsa
wybijał szyby

P

olicjanci z Cieszyna zatrzymali 49-letniego mężczyznę, który metalowym tłuczkiem do mięsa wybił szyby w bmw.
Wszystko z powodu tego, że jego
kierowca zaparkował na ulicy pod
jego domem. Sprawca był pijany.
Właściciel samochodu oszacował
straty na około 500 zł. O dalszym
losie wandala zadecyduje sąd.
Do zdarzenia doszło po godzinie
22. na jednej z ulic w rejonie szpitala
w Cieszynie. Skierowani na miejsce policjanci prewencji ustalili, że
nieznany sprawca wybił przednią i
tylną szybę w zaparkowanym bmw.
Mundurowi szybko namierzyli wandala w jednym z domów przy ulicy,
gdzie doszło do dewastacji. W jego
mieszkaniu znaleziono metalowy
tłuczek do mięsa, którym powybijał szyby. Stróże prawa zatrzymali
pijanego mężczyznę. Przez noc
trzeźwiał w policyjnym areszcie. Jak
ustalili policjanci sprawca zdenerwował się na właściciela samochodu,
ponieważ zaparkował na ulicy pod
jego domem. W tym miejscu postój
pojazdu był dozwolony, ale zatrzymany twierdził inaczej. Teraz grozi
mu do 5 lat pobytu za kratkami.

Z Czech do Polski

C

ieszyńscy policjanci w ciągu kilku dni zabezpieczyli
łącznie prawie 200 „działek” marihuany, kilka sadzonek
konopi indyjskich oraz ponad 700
porcji amfetaminy. Na terenie miasta zatrzymano również cztery
osoby, które przemyciły narkotyki z Czech do Polski.
W wyniku przeszukań w mieszkaniu na terenie powiatu bielskiego
kryminalni zarekwirowali ponad 700
porcji amfetaminy oraz trzy sadzonki konopi indyjskich. 29 września na
ulicy Liburnia w Cieszynie zatrzymano do kontroli drogowej fiata.
Kierowca posiadał przy sobie prawie 50 „działek” marihuany. Dzień
później w centrum miasta patrol
zatrzymał do kontroli volkswagena
golfa. Poruszały się nim trzy osoby.
Jeden z nich - 20-latek z Jastrzębia
Zdroju - posiadał przy sobie podobną
do poprzednika ilość tego samego
narkotyku. 1 października na ul.
Zamkowej w Cieszynie mundurowi
zatrzymali 26-letniego mieszkańca
powiatu bielskiego, który w kieszeni
kurtki miał w woreczek z 30 porcjami marihuany. W jego mieszkaniu
śledczy podczas przeszukania znaleźli sadzonki konopi indyjskich i
amfetaminę. Czwarty ze sprawców
wpadł podczas kontroli opla, którego
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Wpadł po wysłaniu 50.000 SMS-ów

Lublinieccy kryminalni
zatrzymali mężczyznę,
który dopuścił się
prawie dwóch tysięcy
przestępstw. Używając
kilkudziesięciu telefonów
komórkowych, wyłudził
lub usiłował wyłudzić
doładowania swojego
konta telefonicznego od
ponad 1800 osób z terenu
całego kraju.

M

ieszkaniec powiatu zielonogórskiego stanie teraz przed
sądem, gdzie może usłyszeć
wyrok nawet 8 lat więzienia...
23-latek od października 2011
do marca 2012 roku oszukał lub
usiłował oszukać 1831 osób z terenu
całego kraju. Policjanci na początku
2012 roku przyjęli kilka zawiadomień
dotyczących oszustw związanych z
doładowywaniem stanu kont prepaid
telefonów komórkowych. Śledczy
ustalili numery, z których wysyłane

był pasażerem. Samochód zatrzymano na ulicy Zamkowej. Mieszkaniec
Bielska Białej posiadał przy sobie prawie 60 „działek” marihuany. 21-letni
bielszczanin również kupił narkotyki
w Czechach i przemycił je do Polski.
We wszystkich przypadkach sprawcy
usłyszeli już zarzuty. Każdemu z nich
grozi teraz do 5 lat więzienia.

Tragiczny wypadek
w Sosnowcu

S

osnowieccy policjanci wyjaśniają przyczyny śmiertelnego wypadku drogowego,
do którego doszło przy wyjeździe
z ulicy Zapolskiej na ulicę Hubala
Dobrzańskiego w Sosnowcu. Samochód toyota zderzył się z golfem.
W wyniku obrażeń odniesionych
w tym zdarzeniu w szpitalu zmarł
57-letni pasażer volgswagena.
Ze wstępnych ustaleń policji
wynika, iż 36-letni kierowca toyoty zderzył się z volgswagenem
golfem. W wyniku zdarzenia
niespełna roczny pasażer toyoty
został przewieziony do Centrum
Pediatrii w Sosnowcu. Na szczęście
obrażenia, które odniósł nie zagrażały jego życiu. Niestety obrażenia
57-letniego pasażera golfa okazały
się śmiertelne. Mężczyzna zmarł
tuż po przewiezieniu do szpitala.
Kierowca i pasażer golfa trafili do
sosnowieckiego szpitala. Jak się

Wynieśli
tonę żelastwa

Z

okazało 20-letni kierowca golfa był
nietrzeźwy. Jego badanie wykazało
ponad półtora promila alkoholu w
wydychanym powietrzu. 36-letni
kierowca toyoty był trzeźwy.

iarnko do ziarnka i zbierze się miarka. Posługując się tą maksymą i siłą
własnych mięśni, trzej mieszkańcy Bytomia postanowili rozmontować kopalnię BobrekCentrum. Szło im dobrze. Kiedy
złapała ich policja - mieli już
przygotowaną do sprzedaży
tonę złomu.
Złomiarskimi atletami okazali
się trzej bytomianie w wieku od
21 do 29 lat. Złapali ich policjanci
z bytomskiego komisariatu przy
ul. Chrzanowskiego, którym cynk
o złomiarzach kręcących się na
terenie kopalni Bobrek-Centrum
w Bytomiu dała ochrona. Kamery
monitoringu zarejestrowały kilku
mężczyzn, kradnących metalowe
rurki z terenu kopalni. Policjanci
zatrzymali na gorącym uczynku
trzech bytomian w wieku od 21
do 29 lat. Mężczyźni metalowe
elementy wynoszone z terenu
kopalni składowali w jednym
miejscu.
Do czasu przyjazdu policji
zdążyli już wymontować i wynieść
pod ogrodzenie kopalni ok. tony
żelastwa! Efektywność mężczyzn to
nie przypadek - po sprawdzeniu ich
okazało się, że wszyscy sprawcy byli
już w przeszłości karani za podobne
przestępstwa.

Zatrzymana dilerka.
Przejęte narkotyki

Narkotyki
w rękach policji

były SMS-y, zawierające prośbę o
doładowanie konta telefonicznego.
Stróże prawa, analizując zebrany
materiał dowodowy, ustalili metodę
działania sprawcy. Podejrzany w tym
procederze wykorzystywał kilka telefonów komórkowych oraz kilkadziesiąt kart SIM. SMS-y rozsyłał na
przypadkowe numery, podając się za
będące w potrzebie dziecko i prosząc
o przesłanie kodu doładowującego
o wartości 50 złotych na konkretny
numer.
Zatrzymany wysłał około 50 tysięcy takich informacji tekstowych.

A

mfetaminę, z której można było przygotować prawie 600 działek narkotyku,
znaleźli w mieszkaniu 23-letniej
kobiety policjanci z katowickiego wydziału antynarkotykowego.
Zatrzymana usłyszała już zarzut
posiadania narkotyków. Grozi jej
teraz trzyletni pobyt w więzieniu.
Policjanci z wydziału antynarkotykowego przechwycili w
Katowicach amfetaminę o czarnorynkowej wartości prawie 2 tysięcy
złotych. Narkotyk przygotowany
był do porcjowania i schowany był
w apteczce z lekarstwami. Policjanci ustalili, że w mieszkaniu przeprowadzane były najprawdopodobniej
transakcje z innymi handlarzami,
którzy przychodzili po zamówiony
towar i rozliczali się z dilerką. Policjanci podejrzewają, że na rynek
mogło trafić znacznie więcej narkotyków, które sprzedawane były
później młodzieży w lokalach i na
koncertach. Zatrzymanej kobiecie
przedstawiono zarzut posiadania
narkotyków.

Gang włamywaczy
w areszcie

G

liwiccy policjanci rozpracowali grupę, która włamywała się do mieszkań

Część odbiorców komunikatu, nic nie
podejrzewając, przekazała odpowiedni
kod doładowujący. Zatrzymany mężczyzna przyznał się do zarzuconego mu
czynu. Złożył wyjaśnienia, które nie
obejmowały jeszcze wtedy całości jego
przestępczej działalności. Dopiero zabezpieczone w dalszych czynnościach
karty telefoniczne wraz z komputerem,
pozwoliły na poszerzenie zebranego
materiału dowodowego. W sprawie tej
przesłuchano ponad 6 tysięcy świadków. Przed przekazaniem postępowania do lublinieckiej prokuratury, akta
zawierały już łącznie aż 91 tomów.

na terenie województwa śląskiego. Członkowie gangu to czworo młodych ludzi. Wszyscy są
mieszkańcami Katowic. Śledczy szacują, że mają na koncie
25 przestępstw.
Grupa specjalizowała się we
włamaniach do mieszkań, przede
wszystkim usytuowanych na parterze. Sposób działania zazwyczaj
był taki sam. Widząc uchylone
okno młodzi ludzie przystępowali
do obserwacji. Uznawszy, że nikogo
nie ma w domu, za pomocą opanowanej już techniki otwierali okno.
Dwie osoby wchodziły do środka,
jedna obserwowała, czy ktoś nie
nadchodzi. Dziewczyna siedziała
za kierownicą przygotowanego do
ucieczki samochodu.
Katowiczanie wpadli dzięki anonimowemu sygnałowi od mieszkanki osiedla Sikornik, która zainteresowała się ich dziwnym zachowaniem.
Policjanci po przyjeździe na miejsce,
zatrzymali trzy osoby. Trochę później w ręce stróżów prawa wpadł
herszt bandy. Wstępnie ustalono,
że gang działał w różnych miastach
południowej Polski i może mieć na
koncie 25 włamań. W sobotę śledczy
prowadzili czynności w Krakowie i
Bielsku-Białej. Sąd Rejonowy w Gliwicach aresztował już tymczasowo
na 3 miesiące 17-latka oraz dwóch
18-latków. Wobec czwartego członka bandy, 19-letniej kobiety, prokurator zastosował dozór policyjny.

P

olicjanci wydziału kryminalnego z chorzowskiej komendy zatrzymali dwóch
narkotykowych dilerów. W mieszkaniu jednego z nich znaleziono
139 gramów marihuany i 9 gramów haszyszu.
Po uzyskaniu informacji, że
w jednym z chorzowskich mieszkań może znajdować się duża
ilość substancji odurzających,
policjanci wkroczyli do akcji.
W efekcie zatrzymali 25-letniego chorzowianina, do którego
należały narkotyki. Mężczyzna
podejrzany jest również o handel
i przywóz substancji psychotropowych na teren naszego kraju.
Grozi mu nawet do 10 lat więzienia. W ręce stróżów prawa wpadł
także 20-latek, który usłyszał zarzuty handlu narkotykami. Za
te przestępstwa za kraty może
trafić na 8 lat. Decyzją prokuratora, obaj zostali objęci dozorem
policyjnym. Ponadto policjanci
na poczet przyszłych kar zabezpieczyli ponad 7300 złotych.
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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.

Wyposażenie lokalu

Cena wywoławcza na podstawie
operatu szacunkowego

Postąpienie

wadium

53,20 m2 M-4, wod –kan , co, cwu, łazienka z wc, gaz

88.950,00 zł

4.400,00 zł

8.900,00 zł

Adres

1.

ZMP 14/9 - IV piętro, Ruda Śląska 5

2.

Ks. Potyki 3/6– I piętro, Ruda Śląska 5

46,87 m2 M-3, wod-kan, gaz, łazienka z wc

66.274,00 zł

3.300,00 zł

6.630,00 zł

3.

Siekiela 34/2 – parter, Ruda Śląska 5

36,37 m2 M-2,wod-kan, gaz, łazienka z wc

50.227,00 zł

2.500,00 zł

5.020,00 zł

4.

Nowary 9a/4 -parter, Ruda Śląska 10

35,94 m2 M-2, wod –kan , gaz, c.o. łazienka z wc

57.935,00 zł

2.900,00 zł

5.790,00 zł

5.

Pokoju 21a/11 – III piętro, Ruda Śląska 9

34,55 m M-3 wod-kan., gaz , łazienka z wc

36.844,00 zł

1.800,00 zł

3.680,00 zł

6.

17-go sierpnia 6/2 – parter, Chorzów

37,66 m M-3, wod – kan, gaz, wc na korytarzu

32.915,00 zł

1.600,00 zł

3.300,00 zł

7.

W. Polaka 42/6 – II piętro, Świętochłowice
*Trwa procedura w UM o wymeldowanie poprzedniego lokatora

37,55 m2 M-2, wod-kan, gaz, łazienka z wc

49.303,00 zł

2.500,00 zł

4.930,00 zł

8.

Wyszyńskiego 3/11 – III p. Świętochłowice

34,04 m2 M-3, wod-kan, gaz, c.o., łazienka z wc

63.723,00 zł

3.200,00 zł

6.370,00 zł

9.

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

205.000,00 zł

10.300,00 zł

20.500,00 zł

2

2

2

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w Rudzie Śląskiej 7 ul. Ks. L. Tunkla 147 pokój 114 (sala konferencyjna) w dniu 07.11.2013r. Godz. 0900. 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 06.11.2013r. do godz. 1400 lub na rachunek Spółdzielni Bank Śląski nr 71 1050
1214 1000 0010 0115 8334, przy czym za datę wpływu na rachunek Spółdzielni uważa się dzień uznania rachunku bankowego. Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty wadium. Termin składania ofert do 06.11.2013r. tel.: 243-96-37 w. 20,21.
Możliwość oglądania lokali w dniu 23.10.2013r w godz. od 1230 do 1500 i 24.10.2013r w godz. od godz. 1400 do 1630

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, ul. 11 Listopada 33

35,86 m2

Wod – kan

krawiectwo

4,60 zł

500,00 zł

2.

Ruda Śląska 9, ul. Czarnoleśna 47, lok. po remoncie

42,30 m

2

Wod – kan, brak wc (z możliwością wykonania)

-

4,30 zł

500,00 zł

3.

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

105,22 m

Wod-kan, wc, istnieje możliwość doprow. gazu

-

15,00 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

86,39 m2

Wod – kan

przedsięb. usługowe

4,50 zł

1.000,00 zł

6.

Ruda Śląska 3, ul. Starowiejska 33

42,23 m

Wod – kan

sklep spożywczy

5,00 zł

500,00 zł

7.

Ruda Śląska 3, ul. Powstańców 6

29,20 m2

Wod – kan, co, wc

pom. biurowe

5,50 zł

500,00 zł

8.

Ruda Śląska 3, ul. Floriana 9

39,26 m2

Wod – kan

sklep sprzedaży wysyłkowej

6,00 zł

500,00 zł

9.

Ruda Śląska 1, ul. Wawelska 2

72,25 m

Wod-kan, gaz, co, wc

sklep z odzieżą używaną

15,30 zł

1.000,00 zł

2

2

2

Przetarg ofertowy na najem garażu.
l.p.
1.

Adres
ul.Katowicka 148b, Ruda Śląska 5

Pow. użytk.

Stawka wywoławcza czynszu za m2 netto

Wadium

Uwagi

18,47 m2

2,00 zł

200 zł

W przetargu mogą brać udział wyłącznie osoby posiadające tytuł prawny do lokalu w nieruchomości przy ul.
Katowickiej 148b w Rudzie Śl.

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
06.11.2013r. godz.900
Oferty na przetarg należy składać w Kancelarii Spółdzielni, pokój 213, w zaklejonych kopertach opisanych w następujący sposób:
„przetarg na lokal użytkowy” lub „przetarg na garaż”, adres lokalu, imię i nazwisko oferenta.
Oferta na lokal użytkowy osób prowadzących działalność gospodarczą powinna zawierać:
- dane oferenta (imię, nazwisko/nazwa firmy),
- adres zamieszkania/siedziba firmy,
- oznaczenie przedmiotu przetargu, o który oferent się ubiega,
- oferowaną stawkę (netto),
- przewidywane przeznaczenie przedmiotu przetargu,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i postanowieniami regulaminu oraz, że przyjmuje je bez zastrzeżeń,
- datę sporządzenia oferty i własnoręczny podpis oferenta.
Oferta na lokal użytkowy osób fizycznych zamierzających prowadzić działalność gospodarczą powinna zawierać:
- dane oferenta tj. imię nazwisko, pełny adres pocztowy,
- oznaczenie przedmiotu przetargu, o który oferent się ubiega,
- oferowaną stawkę (netto),
- przewidywane przeznaczenie przedmiotu przetargu,
- dokumenty lub ich kopie pozwalające ustalić, że oferent podjął działania zmierzające do zarejestrowania działalności
gospodarczej,
- zobowiązanie do dostarczenia wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności

gospodarczej w terminie nie późniejszym niż do miesiąca po podpisaniu umowy,
- oświadczenie , że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i regulaminu oraz przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
- datę sporządzenia oferty i własnoręczny podpis oferenta;
- oświadczenie oferenta o posiadaniu możliwości ekonomicznych pozwalających na wywiązanie się z zobowiązań z tytułu najmu /
dzierżawy.
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.
W/w zaświadczenia winny być składane w oryginałach lub kopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika
Działu Członkowsko - Mieszkaniowego. Za ważne uznaje się zaświadczenia wydane nie wcześniej niż 3 miesiące od daty otwarcia
oferty.
Wadium należy wpłacić w Kasie Spółdzielni najpóźniej do 05.11.2013r.do godz.1400
Termin składania ofert do 05.11.2013r.
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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W POLSKO-CZESKIEJ KUCHNI

Kiedy pierwszy raz usłyszał
nazwisko Michal Göth,
nie spodziewał się, że
kiedykolwiek się spotkają.
A jednak… polsko-czeska
batalia kulinarna doszła do
skutku. Michał Bałazy, nasz
kucharz gwiazd, miał okazję
spotkać się i gotować z tym
czeskim mistrzem kuchni.

M

ichal Göth jest fenomenalnym znawcą
tematu, kształcił się w najlepszych
włoskich szkołach mistrzów kuchni,
jest wielkim autorytetem i bardzo
rodzinnym, ciepłym człowiekiem.
- Moja przygoda z Michalem zaczęła się kilka
miesięcy temu, kiedy postanowiłem napisać list z
propozycją wspólnej, kilkudniowej pracy w restauracji hotelu Miura w Celadnej. Michal ucieszył się
na tę współpracę i zaprosił mnie do swojej kuchni.
Nie da się ukryć że radość moja nie miała końca.
Nie mogłem doczekać się dnia w którym poznam
niekwestionowanego mistrza i twórcę arcydzieł
kulinarnych – opowiada Michał Bałazy.
Celadna oddalona jest zaledwie półtorej
godziny drogi od Katowic, to przepiękna malownicza miejscowość otoczona górami, spokój
i niesamowity hotel, przypominający kształtem

statek kosmiczny, w którym żyje rodzina Krychloidów, figur człekopodobnych, zaprojektowanych
przez znanego czeskiego artystę Davida
Cernego. Zresztą cały hotel jest jedną
wielką galerią sztuki nowoczesnej.
- Po przyjeździe i ulokowaniu się
w pokoju hotelowym udałem się
z moją zawsze towarzyszącą
mi żoną Agnieszką na umówioną kawę z szefem kuchni
hotelowej restauracji. Michal
przywitał nas promiennym
uśmiechem i jak przystało
na profesjonalistę od razu
przeszedł do ustalania harmonogramu naszych działań
laboratoryjnych – opowiada
Michał.
Na dobry początek, Michal
zaserwował gościom wycieczkę
– pojechali do Kuncic, gdzie czeski
kucharz zaopatruje się w naturalne
produkty, które wykorzystuje w swojej
kuchni. Farma Mensik raz w tygodniu
oferuje do sprzedaży niewielką ilość towarów
najwyższej jakości - świeży ser z krowiego mleka,
bio jogurt, śmietanę czy najlepszą pełnowartościową kaszę gryczaną wprost z młyna. - Smak
mleka z farmy jest porównywalny tylko z mlekiem,
które lata temu piłem u mojej babci. Z tego mleka
Michal produkuje lody w kilkunastu smakach, lody
w których składzie nie znajdziecie wiele więcej niż
żółtka jaj, mleko, śmietanę cukier i naturalne dodatki
jak wanilia, truskawki, chilli… genialne! - mówi
Michał Bałazy.

Po powrocie z farmy przygotowali fenomenalne ciasto czekoladowe, chrupiące z dołu i z góry,
ale ciekłe w środku, idealnie wilgotne, idealnie
czekoladowe. - W zasadzie poza gałką domowych
lodów i odrobiną mięty nic więcej nie było potrzebne
by znaleźć się w niebie – mówi Michał. I dodaje:

- Gdybym miał wybrać jedną jedyną rzecz jaką
mógłbym zabrać ze sobą na bezludną wyspę, to
z pewnością była by to gorzka 70-procentowa
czekolada. Pytanie tylko: skąd on to wiedział?
Ale to było tylko preludium. W
akcie pierwszym przygotowali doskonałą kasze gryczaną a'la risotto
parząc ją przez kilkanaście chwil
z octem winnym i przyprawami.
Michal przykłada wielką wagę
do świeżości i jakości produktów, zależy mu na tym, by w
produktach poddawanych obróbce zachować jak najwięcej
wartości – mikroelementów
i witamin. Dlatego pierś z
kaczki, którą przygotowali
w drugim akcie, gotowali
w próżni metodą sous vide.
Przygotowywanie potraw w ten
sposób polega na wielogodzinnych
kąpielach wodnych w stałej niskiej
temperaturze około 75 stopni Celsjusza
próżniowo spakowanego mięsa, dzięki
czemu kaczka była jędrna soczysta i pełna
smaku. Doskonale udał się też łosoś wędzony
na zimno, który wcześniej został zabejcowany
kilkunastoletnią whisky.
- Czas spędzony w kuchni tego międzynarodowego Czecha był naprawdę magiczny, a co najważniejsze był dopiero początkiem przyjaźni, która trwa.
Niebawem ponownie jadę na kilka dni do Celadnej,
by kolejny raz spędzić czas przy piecu z arcyksięciem
czeskiej gastronomii – mówi Michał.
Notował: Antoni Strzelecki
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Co zrobić aby mieć piękną cerę?
Dobrze byłoby, żeby jeden kosmetyk (krem, tonik, maska) zawierał kwas owocowy (np.
glikolowy). Zwłaszcza jeśli ma się kłopot z nierównościami cery. Stosowany codziennie rozjaśni
ją i wygładzi.Skóra powinna produkować sebum. Aby pozbyć się lśnienia, można używać bibułek
matujących. Krem matujący należy zostawić na specjalne okazje – mocno wysusza i nie ma
działania pielęgnacyjnego. I jeszcze coś: efekt matujący trwa tylko do sześciu godzin.
Warto mieć chociaż jeden (serum, koncentrat, maseczka). Kwas askorbinowy ma
działanie rozjaśniające i przeciwzmarszczkowe. Polecamy preparaty z apteki – dają
gwarancję, że stężenie witaminy będzie odpowiednio wysokie. Tak jak nie wychodzi
się z domu bez umytych zębów, nie wychodź
też bez nałożenia kosmetyku z filtrem. Przez
cały rok w mieście obowiązuje SPF 15, a latem (także w mieście) – SPF 20–25. Kosmetyk
należy nakładać na twarz, dekolt i... ręce! To
najbardziej sprawdzona profilaktyka antystarzeniowa. Własnoręczne wygniatanie krostek
to w żadnym wypadku nie jest dobry pomysł.
Wyciskając zawartość gruczołu, miażdżymy
delikatne tkanki wokół jego ujścia, powodując
zaczerwienienie i urazy. Potem pozostają na
skórze trudno gojące się ranki, plamy, a nawet
przebarwienia. Wyjście naprawdę awaryjne w
przypadku megapryszcza – sterylna igiełka i
chusteczka lub ręcznik jednorazowy. Krem
z małą ilością składników nie jest gorszy od
innych. Zwłaszcza gdy składniki są dobrze
skomponowane (np. kwas hialuronowy z witaminą C). Nie zmieniajmy go zbyt szybko.
Kremy z substancjami aktywnymi dają efekty
po pół roku stosowania. Wybierajmy produkty
o dużym stopniu zmikronizowania i używaj
w zależności od typu skóry. Przy łojotokowej
i grubej – 1–2 razy w tygodniu, przy suchej
i wrażliwej – raz w miesiącu. Omijaj okolice
oczu, ust, delikatnie potraktuj także szczyty policzków (te miejsca mają największe tendencje
do podrażnień). Nie należy używać zbyt dużej
siły przy tarciu. Warto raz w miesiącu wybrać
się do kosmetyczki. Ale w żadnym wypadku
nie na klasyczne czyszczenie z wyciskaniem.
Wybierz alternatywną formę oczyszczania
skóry: peeling kawitacyjny, mikrodermabrazję
gabinetową lub peeling chemiczny o niedużym
stężeniu. Pudry opalizujące, rozświetlacze z
drobinkami nie są dla każdego. Odstawmy

je, jeśli ma się skórę ze skłonnością do wyprysków. Te niewielkie cząsteczki mają ostre
krawędzie i powodują mechaniczne drażnienie
ujść gruczołów łojowych. Prosta czynność –
połknięcie kapsułki – może dać naprawdę wymierne efekty. Jakie wybrać? Przede wszystkim
witaminę E – działa ochronnie na komórki (a

warstwą lekkiego kremu niż pod podkładem i
pudrem. Promieniowanie solaryjne oddziałuje
głęboko na skórę, uszkadzając kolagen. Skutek? Szybkie starzenie się skóry. Rada porzuć
solarium bez żalu na rzecz samoopalaczy. 2–3
litry na dobę to minimum, aby skóra wyglądała
zdrowo i promiennie. Herbatki ziołowe też

P

Aby się przed nim skutecznie
bronić, należy przez odpowiednią
dietę zwiększyć odporność organizmu. Jeśli przy cytrusach jesteśmy
– zawierają one wiele witaminy C,
kluczowej w walce z chorobami.
Sok pomarańczowy na śniadanie,
pół grejpfruta jako przekąska i
mandarynka dodana do sałatki pozwolą nam dodatkowo zaopatrzyć

Wodnik 21.01. - 20.02.
Nie tak to wszystko miało wyglądać. Niechcący przywołałeś coś, o czym
wszyscy bardzo chcieli zapomnieć. Teraz
lepiej będzie jeśli wycofasz się po angielsku
z tego zamieszania. W tym tygodniu czeka
cię jeszcze jedna ważna rozmowa.
Ryby 21.02. - 20.03.
Przestań oglądać się na innych.
Czas działać samodzielnie i odpowiedzialnie. Tym razem nie usłyszysz tego
w słuchawce telefonu, ale bezpośrednio
od swoich przełożonych. Z drugiej strony
to zapowiedź swobody, o jakiej marzyłeś.
Baran 21.03. - 20.04.
Zadbaj o należytą kondycję fizyczną.
Bez tego nie ma co marzyć o wspólnych
wędrówkach po okolicy. Pod koniec tygodnia będziesz zmuszony wycofać się z kilku
swoich decyzji. Postaraj się szczególnie
dobrze wyglądać w piątek.
Byk 21.04. - 21.05.
Powroty bywają trudne, czasem
jeszcze trudniej wyjechać. Możesz teraz
ocenić co było dla ciebie bardziej bolesne:
wyjechać czy wrócić? Zostało ci jeszcze
trochę czasu, w sam raz tyle, ile potrzeba,
żeby wypełnić podjęte zobowiązania.
Bliźnięta 22.05. - 21.06.
Nawet nie zauważysz jak szybko uda
się wywiązać ze zobowiązań. Praca w duecie przynosi rezultaty. Możesz poczekać
jeszcze kilka dni z bieżącymi płatnościami
i załatwić wszystko razem. Nie zapomnij,
zgodnie z umową, o podlewaniu.

w połączeniu z witaminą C jest silnym antyutleniaczem). W prowadzonych badaniach na
temat suplementów stwierdzono, że choć zaleca
się nieprzekraczanie dobowej dawki podanej na
opakowaniu, to nie można ich przedawkować.
Warto łykać też kapsułki z olejem z wiesiołka
(nawilża skórę) i kwasami omega-3, które uzupełniają warstwę lipidową naskórka. Są cenne
zwłaszcza dla osób z suchą cerą. Jeśli od razu
nie zabezpieczysz cery warstwą kremu (zapobiega parowaniu wody z naskórka), narażasz ją
na utratę wilgoci. Kilka takich niefortunnych
„seansów” może spowodować znaczny spadek
nawilżenia skóry. I jeszcze coś: bardzo dobrym nawykiem jest zmycie makijażu zaraz po
przyjściu do domu. Skóra lepiej odpocznie pod

działają. Zarzuć nawyk mocnego pocierania
skóry podczas mycia i osuszania. Odstawmy gąbeczki, szczoteczki i rękawice frotté.
Należy myć twarz delikatnie – opuszkami
palców, bez pocierania. Płucz ciepłą, nie gorącą
wodą (unikniesz podrażnienia skóry). Osuszaj
buzię, przykładając do niej miękki ręcznik i
delikatnie ją oklepując. Jeśli masz problemy z
cerą, np. trądzik, prawdopodobnie nadużywasz
produktów wysuszających skórę. Efekt? Cera
łuszczy się, jest odwodniona, a tendencja do
łojotoku czy powstawania zaskórników wcale
się nie zmniejsza. Postaw na łagodne, apteczne
produkty do mycia twarzy. Nawet przy trądziku
szukaj na etykietach napisu „do skóry wrażliwej
i delikatnej”.

Dieta przy przeziębieniach
rzed przeziębieniem skutecznie chroni dieta, bogata
w pokarmy zawierające witaminę C i czosnek. Przeziębienie
to najpowszechniejsza dolegliwość sezonu zimowego.

Horoskop

się w witaminę C. Według wielu
osób zbawienny jest także świeży
korzeń imbiru, skutecznie leczy
kaszel i gorączkę. Zdrowy wywar
z imbiru – zalejmy wrzątkiem dwie
jego łyżki i zostawmy na 5 minut.
Doskonały przy osłabieniu jest
czosnek. Najlepiej jest zjeść kilka
surowych ząbków, pociętych na
plasterki. Nie można zapominać też
o ciągłym piciu, lecz zamiast kawy
czy słodkich napojów wybierzmy
wodę i naturalne soki owocowe.
Gorący wywar z rumianku lub
herbata miętowa także pomogą,
chociaż bardzo dobra jest także
gorąca woda z cytryną. Rosół z

kury jest cudowną zupą łagodzącą
objawy przeziębienia, ponieważ
ma właściwości przeciwzapalne
oraz wpływa na rozrzedzenie
śluzu i ułatwia jego wykrztuszanie. Powinno się pić kubek tej zupy
codziennie, powoli, malutkimi
łyczkami. Przy grypie należy też
spożywać ostre przyprawy, gdyż
udrażniają nos i poprawiają oddychanie. Najskuteczniejsze w
chorobach układu oddechowego
są musztarda, czosnek, chili oraz
pieprz. Lekarze także polecają przy
przeziębieniach picie dużych ilości
ciepłych napojów, dzięki czemu
zapobiega się wysychaniu śluzówek

nosa i ust. Jogurt poprawia odporność oraz zmniejsza skłonność do
przeziębień, jeśli regularnie się
go spożywa. Oprócz tego warto
pamiętać, że niezdrowa dieta, a
także nadmiar kawy i papierosów
powodują, że jesteśmy bardziej
wystawieni na działanie bakterii.
Żeby nasz system immunologiczny
działał skutecznie jedzmy zdrowo –
warzywa i owoce, potrawy o niskiej
zawartości tłuszczów. Potraktuj
zdrowe jedzenie jako rodzaj zbroi,
która pomoże stawić czoło grypowemu zagrożeniu. By uchronić
się przed przeziębieniem, należy
profilaktycznie każdego dnia jeść
dwa ząbki czosnku. Przy grypie
większą skuteczność od pastylek
do ssania mają ostre potrawy, które
poprawiają oddychanie.

Rak 22.06. - 22.07.
Potrzebujesz jak najszybciej znać wyniki ostatniej narady. Niestety, teraz musisz
zarządzać swoimi sprawami „na odległość”.
Taka sytuacja może mieć również swoje dobre strony – przekonasz się o tym wkrótce.
Lew 23.07. - 22.08.
Tym razem to ty poczujesz się przechytrzony. A jak było naprawdę? Czas już
zrezygnować z bogatych i wydumanych opowieści o swojej osobie. Lepiej mówić o tym,
co czujesz i o tym, czego jesteś pewny.
Panna 23.08. - 22.09.
Początek tygodnia przyniesie kilka
istotnych zmian. Skorzystaj z okazji i wybierz
się w sobotę lub niedzielę do kina. W piątek
czeka cię kilka poważnych rozmów. Stan finansów poprawi się dopiero w połowie tygodnia.
Waga 23.09. - 23.10.
Zadzwoń w sobotę do Byka. Po tylu
zarwanych nocach masz prawo do odpoczynku. Zaplanuj starannie jakiś miły wyjazd – tym razem przełożeni na pewno zgodzą się na twoją prośbę. Przed tobą jeszcze
pełen niespodzianek niedzielny wieczór.
Skorpion 24.10. - 22.11.
Twoja kolekcja powiększa się. Podziękuj Rybom za dobre rady. Ich wskazówki
są szczególnie cenne po tym, co stało się
w czwartek. Nowy tydzień pozwoli ci zapomnieć o niefortunnych wydarzeniach soboty.
Strzelec 23.11. - 21.12.
Domyślasz się już, o co mogło chodzić Wodnikowi? Pozwól czasem swoim
bliskim na więcej szczerości. Teraz nie macie nic do stracenia, można tylko zyskać.
Postaraj się wrócić wcześniej, wtedy bez
problemów zdążysz ze wszystkim.
Koziorożec 22.12. - 20.01.
Już niedługo będziesz mieć możliwość odrobienia wszelkich towarzyskich
zaległości. Postaraj się nie zmarnować
okazji. Koniecznie w poniedziałek zanieś
brakujące dokumenty. Lepiej nie liczyć w tej
materii na kogoś innego.
Hogatha

14 Ogłoszenia

Ford Focus 2000 rok. Benzyna. 1400
cm. Cena 6900 zł. Tel. 880 658 990

Dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja, odkomarzanie, ozonowanie.
Tel. 601-536-001
Elektryk – Instalacje elektryczne
i oświetleniowe, Uprawnienia do 1 kV
– możliwość podbicia gwarancji. Tel.
503-846-676

Sprzedam Fiata SEDICI 1,6 rok
2007 r, dobry stan, pierwszy właściciel, 501 740 774 po 17 –tej.

PR ACA
Pracownika do organizacji procesu
rekrutacji na rynku pracy osób niepełnosprawnych. Tel. 881 01 01 03
Zatrudnię Barmankę do Pizzerii
w Katowicach. Od zaraz. Tel. 512 322 095
Szukamy energicznych pracowników do pracy w firmie finansowo-prawnej. Tel. 516 187 725.
Firma z Poznania zatrudni do prac
budowlanych. Tel. 607-044-750.
Pizzeria Gruby Benek w Zabrzu zatrudni dostawców z własnym autem
(najlepiej LPG) dobre warunki finansowe. Tel. 512 375 820

Sprzedam Fiata Seicento 1,1 MPI
(5 4 K M ) (d r u g i w ł a ś c i c i e l ) .
Tel. 504 852 826.

Zatrudnię solidne osoby do rozklejania
ulotek na terenie całegoŚląska od poniedziałku do soboty od 8-14. Tel. 515 875 463

Samochód Matiz 800. Rok 2000.
Przebieg 23.000. Sprzedam. Tel.
880894736

Zaopiekuje się starszą osobą, posprzątam mieszkanie, zrobię zakupy. Kontakt
(032) 2519680

lacji tel. 513-367-700
RÓŻNE

Prześcieradła frotowe z gumką różne
rozmiary. Cena 35 zł. Tel. 728 863 820
KUPIĘ STARE PAMIĄTKI PIWNE: ETYKIETY, PODSTAWKI, REKLAMY, ITP... Tel. 0-501-985-369
Serwetki różne wzory. Cena od 2-9 zł
sztuka. Katowice. Tel. 728 863 820
Zabytkowy gramofon, nakręcany,
walizkowy. Stan dobry. Bez tuby,
wersja podróżna. Cena: 500zł.
Tel. 607 311 444
Kolekcja medali „Gwiazdy Reprezentacji 2002” odstąpię. Tel: 32 241 47 46

Odznaczenia, medale kupię ,okolice Katowic, płacę gotówką. Tel: 601
837 182
Okazja! Różne lampy. Cena 100 zł.
Tel. 505 659 967
Al - Anon pomoc rodzinom alkoholików. K-ce ,Warszawska 18, pon 18.
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WYNAJEM BUSÓW
19 OSÓB - TANIO

tel. 516 066 653

Usługi fryzjerskie
W DOMU KLIENTA

32 241 47 46
Przeprowadzki
Kompleksowe
TRANSPORT
LOKALNY
KRAJOWY
MIĘDZYNARODOWY

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

tel. 531 944 531
ul. Budowlana 5g
40-301 Katowice

Akumulator 75Ah P+L+ 700A EN
AUTOCRAFT Ca/Ca. Cena 240 zł. Tel.
604 823 378

USŁUGI FRYZJERSKIE - w domu
klientki. Tel. 32 241 47 46 Chorzów
DIVA NAILS KOSMETYKA
STYLIZACJA PAZNOKCI konkurencyjne ceny Katowice Piotrowice.
Tel.665 535 489
Naprawa, profesjonalny tuning
samochodów. Tel. 518-778-863
Windykacja Należności - Korporacja
Feniks. Tel. 730-222-514
Usługi księgowe i ubezpieczenia ul.
Żwirki i Wigury 27. Tel. 32 781 30 00
Wynajem dużych i komfortowych
autokarów. Tel. 518 671 516
Wywóz odpadów- gruzu, azbestu.
Tel. 537 411 822
Fryzjer – wizyty domowe tel. 32 2414746
(śluby, wesela, inne okazje) Chorzów

DROBNE

PIZZA NA
TELEFON

662 626 767

32 494 33 57

lacji tel.MOTORYZACJA
513-367-700

OGŁOSZENIA

tel.

Sprzedam działkę nr 381/3, 1966
m2 Dąbrowa Górnicza Antoniów nr
tel: 32 264-00-46.

lacji tel. 513-367-700
USŁUGI

tel. 32 494 33 57
reklama@kurierpolski24.pl

Wynajmę 2 pokoje. Katowice, Sokolska. Cena 1500+media. Tel. 500 480 073
Sprzedam mieszkanie - 3 pokoje. Katowice, Słoneczna. Cena 210.000 zł. Tel.
500 480 073
Sprzedam działkę rekreacyjną
w okolicach Szczekocin, 998 m2, zagospodarowana, domek letniskowy –
50 m2, woda, prąd, kontakt 509721752,
Do sprzedania dom wolnostojący,
dwukondygnacyjny usadowiony na
działce ok.500m2. Tel. 603 242 344
Oferujemy do sprzedaży mieszkanie
usytuowane na piątym piętrze w bloku
sześciopiętrowym. Tel. 884 995 881
Oferujemy do sprzedaży mieszkania
o pow. 75mkw położone na os. Odrodzenia w Katowicach Piotrowicach.
Tel. 790 800 206
Tanio odstąpię lokal – czynną pijalnię soków naturalnych w Katowicach.
Tel. 507-114-540
Sprzedam mieszkanie w Mysłowicach
M-3 (2 pokoje), 45 m2. Cena do negocjacji. Tel. 691 236 179
Sprzedam działkę nr 381/3, 1966 m,
Dąbrowa Górnicza – Antoniów. Tel: 32
264 00 46

Sprzedam SAAB-a, 95, 2003 r,
10.500 zł, pena opcja, pełna dokumentacja, kontakt 502 173 400.

BIURO REKLAMY

NIERUCHOMOŚCI

Ogłoszenia drobne do 10 słów GRATIS!

lacji tel. 513-367-700

www.kurierpolski24.pl
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KATOWICE: biurowiec Altus, biurowiec Biuro Centrum (tzw. katowickie WTC), siedziba KZK GOP, Uniwersytet Śląski, Wojewódzki Zespół Przychodni Wielospecjalistycznych, Hotel Olimp, Centralny Szpital
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Gazeta online: www.kurierpolski24.pl

Kultura 15

www.kurierpolski24.pl

Giganci
rocka
w Zabrzu

L

egendarna grupa rockowa Elictric Light Orchestra ponownie
zagra w Polsce! Trasy koncertowe zespołu w 2008, 2009 i 2011
roku okazały się wielkim sukcesem,
a zachwycona publiczność w każdym
mieście nagradzała „elektryków”
owacjami na stojąco. Czy tak będzie
i tym razem? Okaże się 15 listopada
o godzinie 16:00 w Domu Muzyki i
Tańca w Zabrzu.

fenomenalny zespół! Myślę, że gdyby
The Beatles byli jeszcze razem, graliby
właśnie taką muzykę”.
Mimo, że na scenie są już od czterdziestu lat, ich utwory wciąż porywają
doskonałym połączeniem symfonicznych dźwięków i rockowej mocy. ELO
to zespół ponadczasowy, który swoją
muzyką utwierdza nas w przekonaniu, że jest ona wieczna, a oryginalne
brzmienie na dobre zagościło na rockowej scenie. Podczas listopadowej trasy
będziemy mogli usłyszeć największe
przeboje grupy, m.in. Evil Woman, Mr.
Blue Sky, Do Ya, Don’t Bring Me Down,
Xanadu oraz wiele innych... (TB)

ELO określana jest mianem jednej
z najbardziej twórczych i oryginalnych
grup lat 70. i 80., a jej członkowie
bezapelacyjnie stali się prekursorami
syntezy rocka i muzyki klasycznej.
Ich twórczością zachwycony był sam
John Lennon, który podczas jednego z wywiadów powiedział: „ELO to
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Bilety w cenie 160zł, 120zł oraz 90zł
do nabycia w kasie DMiT lub na stronie
internetowej: www.bilety.dmit.com.pl
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KREMOWE MYDŁA
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Polecane pod prysznic i do kąpieli, łagodnie myją i pielęgnują skórę,
nie wysuszają naskórka. Pozostawiają skórę miękką i gładką w dotyku.
Uprzyjemniają kąpiel tworząc kremową pianę.
Kremowe mydło z jedwabiem
zmiękcza i nawilża
Kremowe mydło z proteinami jedwabiu i gliceryną. Zaperfumowane kwiatowo-aromatyczną kompozycją opartą na łagodnych tonach białego drewna przechodzącą w delikatne kwiatowe niuanse lilii,
orchidei i passiflory. Polecane pod prysznic i do kąpieli.
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POZIOMO: 1 - ognisko góralskie, 5 - imię żeńskie, 8 - zdrowe warzywo, 9 - jamochłon, 11 - rojownik, rośl. z rodz. wargowych, 12 - samica wilka, 15 - piosenkarka francuska, 17 - jubilerska miara, 20 - pnącze podzwrotnikowe, 21 - japońska
mata słomiana, 24 - 9 - cio osobowy zespół muz. 25 - przejściowe piekło indyjskie, 28 - rodzaj potrawy mięsnej, 29 - działo, 32 - duży garnek, 33 - ptak budujący wiszące gniazda, 36 - czynsz dzierżawny, 39 - największa Wyspa Kanaryjska, 42
- pianistka japońska, 43 - zbiór map, 45 - opust 46 - dostojeństwo, 47 - biały w kinie.
PIONOWO: 1 - eskapada, 2 - pierw. chem. 3 - wódz madziarów, 4 - mit. gr. rzeka zapomnienia, 5 - nora, 6 - ryba wód arktycznych, 7 - kawa rozpuszczalna, 10 - gat. wierzby, 13 - georginia, 14 - okazała galera, 16 - gat. papugi, 17 - pokarm kanarków, 18 - stopień służbowy, 19 - tkanina na pieluszki, 21 - obóz cygański, 22 - znak rodowy Indian, 23 - bylina z rodz.
złożonych, 26 - lasy górskie, 27 - oszustwa, 30 - brzegowiec, lamantyn, 31 - mit, egip. bóstwo księżyca i czasu , 34 - mit. gr.
muza poezji miłosnej, 35 - ojczyzna odyseusza, 37 - wyspa wulkaniczna na oceanie spokojnym, 38 - neuryt, 40 - dawna
stolica Japonii, 41 - strojna suknia w XVII w. 44 - Gibbon białoręki.
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MYCIE PIELĘGNACJA RELAKS:
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Zapewnia łagodne i delikatne mycie.
Nie wysusza naskórka.
Pozostawia skórę aksamitnie gładką w dotyku.
Uprzyjemnia kąpiel tworząc kremową pianę.
Ma inspirujący perfumeryjny zapach luksusu.

Rebus

Rozwiązania konkursów prosimy przesyłać na osobnych kartkach pocztowych do 11.10.2013 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 49 numerze Kuriera Polskiego.
Poprawne hasło krzyżówki z nr 46 to „DZIKA PLAŻA”. Wśród wielu przysłanych kartek wylosowaliśmy zwycięzcę. Jest nim Maria Milaszek.
Poprawne rozwiązanie rebusu z nr 46 to „WILKA NOGI KARMIĄ”. Zwycięzcami zostali Katarzyna Duda i Elżbieta Krawczyk.
Po odbiór nagród zapraszamy do redakcji: Katowice, ul. Budowlana 5g , od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00
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GÓRNIK GONI LIDERA

Tomasz Breguła

DEMOLKA
W SZCZECINIE
Przed meczem w stolicy województwa
zachodniopomorskiego, Górnik Zabrze i
Pogoń Szczecin mogli się poszczycić takim
samym dorobkiem punktowym. Na sobotnim zwycięstwie zabrzanie zyskali zatem
podwójnie. Nie tylko zbliżyli się bowiem
do liderującej Legii Warszawa, ale również umocnili nieco swoją dotychczasową
pozycję w ligowej tabeli. Sztuka ta udała
się pomimo kontuzji kapitana drużyny,
Adama Dancha oraz Błażeja Augustyna i
Oleksandra Szewluchina, którzy podczas
sobotniego spotkania nie usiedli nawet na
ławce rezerwowych.
Gospodarze od początku spotkania
próbowali zdominować przeciwnika, konstruując groźne ataki pod bramką strzeżoną
przez Pavels'a Steinbors'a. Nie przeszkodziło
to jednak w objęciu prowadzenia zawodnikom Górnika Zabrze. Już w 8. minucie
meczu Łukasz Madej z dużą łatwością ograł
Wojciecha Gollę a w sytuacji sam na sam z
Radosławem Janukiewiczem z zimną krwią
umieścił piłkę w siatce. W kolejnych 40.
minutach Górnicy nastawili się na grę z
kontrataku, stwarzając sobie kilka dogodnych okazji do podwyższenia rezultatu.
Gospodarze byli całkowicie bezradni wobec
dobrze zorganizowanej formacji obronnej
przeciwnika.
Po wznowieniu gry podopieczni Adama Nawałki ponownie zaskoczyli rywali.
Seweryn Gancarczyk dośrodkował z rzutu
wolnego do nieupilnowanego Mateusza
Zachary, który strzałem głową skierował

foto: Dariusz Hermiermiersz / gornikzabrze.pl

Strata Górnika Zabrze
do prowadzącej w tabeli
Legii Warszawa wynosi
już zaledwie dwa punkty.
Podopieczni Adama Nawałki
pewnie wygrali w Szczecinie
z Pogonią 1:4 i skorzystali na
potknięciu aktualnego mistrza
Polski, który nieoczekiwanie
przegrał w wyjazdowym
spotkaniu z Wisłą Kraków 1:0.
W derbowym starciu pomiędzy
Piastem Gliwice a Ruchem
Chorzów górą byli natomiast
„niebiescy”, którzy kontynuują
swoją dobrą passę pod wodzą
nowego trenera, Jana Kociana.
To spotkanie zakończyło się
wynikiem 0:2 dla gości.

piłkę do siatki. Trener gospodarzy, Dariusz
Wdowczyk za wszelką cenę chciał doprowadzić do wyrównania. Na placu gry pojawili
się dwaj ofensywni zawodnicy - Donald
Djousse oraz Edi Andradina, który swój
występ zakończył... po czterech minutach!
W 61. minucie brazylijski pomocnik źle
przyjął piłkę, co usiłował wykorzystać Sergei
Mosnikov. Wychodzącego na czystą pozycję
zawodnika postanowił zatrzymać faulem
za co ujrzał czerwona kartkę. Zabrzanie
wykorzystali zamieszanie w szeregach Pogoni Szczecin podwyższając na 3:0. Piłkę do
bramki z rzutu wolnego skierował skierował
Krzysztof Mączyński. 15 minut później
gospodarze niespodziewanie strzelili – jak
się później okazało – swoją jedyną bramkę w
tym meczu. Błąd Pawelsa Steinborsa, który
minął się z dośrodkowaniem Takafumi
Akahoshiego, wykorzystał Djousse ratując
honor swojego klubu. Była to jednak ostatnia
groźna akcja szczecinian. Ostatnie minuty
meczu to całkowita dominacja Górnika
Zabrze, który zdołał jeszcze podwyższyć
rezultat. Po dwójkowej akcji z Bartoszem
Iwanem, piłkę do siatki ponownie skierował
Mateusz Zachara.
Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze 1:4 (0:1)
Bramki: 0:1 Łukasz Madej (8), 0:2 Mateusz Zachara (49),
0:3 Krzysztof Mączyński (63), 1:3 Donald Djousse (79), 1:4
Mateusz Zachara (87).
Żółte kartki: Sergei Mosnikov, Łukasz Madej.
Czerwona kartka: Edi Andradina
Pogoń Szczecin: Radosław Janukiewicz - Wojciech Lisowski, Wojciech Golla, Maciej Dąbrowski, Mateusz Lewandowski
(59. Donald Djousse) - Jakub Bąk (46. Herve Tchami), Bartosz
Ława (58. Edi Andradina), Maksymilian Rogalski, Takafumi
Akahoshi, Takuya Murayama - Marcin Robak.
Górnik Zabrze: Pavels Steinbors - Paweł Olkowski, Boris Pandza, Seweryn Gancarczyk, Rafał Kosznik - Sergei

Mosnikov (63. Maciej
Małkowski), Krzysztof
Mączyński, Radosław
Sobolewski, Mariusz
- Przybylski, Łukasz
Madej (70. Bartosz
Iwan) - Mateusz Zachara (90. Przemysław Oziębała).
Sędzia: Tomasz Frankowski (Toruń).
Widzów: 10˙000.

KONTYNUUJĄ
DOBRĄ PASSĘ
Poniedziałkowy mecz w
Gliwicach od mocnego uderzenia
zaczęli gospodarze. Już w trzeciej minucie
znakomitym podaniem do Rabioli popisał
się Adrian Klepczyński. W sytuacji sam na
sam z bramkarzem portugalski napastnik
trafił jednak w boczną siatkę. „Niebiescy”
błyskawicznie odpowiedzieli. Zaledwie
minutę później z rzutu rożnego dośrodkował Filip Starzyński, a Łukasz Janoszka
wyprowadził gości na prowadzenie. Kolejne
minuty pierwszej połowy to zdecydowana
dominacja Piasta. Gliwiczanie nie potrafili
jednak wyrównać mimo kilku dogodnych
sytuacji strzeleckich.
W drugiej połowie sytuacja na boisku
nie zmieniła się. Gospodarze atakowali,
ale bez powodzenia. Na brak skuteczności
nie mogli z kolei narzekać „niebiescy”. W
72. minucie po kapitalnym rajdzie Jakuba
Smektały piłkę do pustej bramki wpakował
Łukasz Surma. Kolejne, rozpaczliwe ataki
gospodarzy nie przynosiły zamierzonego efektu. Nie pomogła nawet czerwona
kartka, którą w 84. minucie ujrzał Marek

Szyndrowski. Podopieczni
Jana Kociana „dowieźli” korzystny rezultat
do końca zrównując się dorobkiem punktowym z drużyną Piasta.
Piast Gliwice - Ruch Chorzów 0:2 (0:1)
Bramki: 0:1 Łukasz Janoszka (4-głową), 0:2 Łukasz Surma (72).
Żółta kartka - Piast Gliwice: Carles Martinez Embuena.
Ruch Chorzów: Marek Szyndrowski. Czerwona kartka za
drugą żółtą - Ruch Chorzów: Marek Szyndrowski (84).
Piast Gliwice: Dariusz Trela - Damian Zbozień, Csaba
Horvath, Jan Polak, Adrian Klepczyński - Patrick Dytko
(53. Pavol Cicman), Carles Martinez Embuena (76. Mariusz Zganiacz), Ruben Jurado, Łukasz Hanzel (69. Kamil
Wilczek), Tomasz Podgórski - Rabiola. Ruch Chorzów:
Michał Buchalik - Marek Szyndrowski, Marcin Malinowski,
Piotr Stawarczyk, Daniel Dziwniel - Kamil Włodyka (37. Jakub Smektała), Łukasz Surma, Filip Starzyński, Bartłomiej
Babiarz, Łukasz Janoszka (88. Martin Konczkowski) - Mateusz Kwiatkowski (70. Maciej Jankowski).
Sędzia: Daniel Stefański (Bydgoszcz).
Widzów: 7237.

