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Mało pieniędzy
na „schetynówki”

17,2

mln zł – tyle budżet państwa przeznaczy na przebudowę lokalnych dróg
w województwie śląskim w 2014 r. Są to
środki przyznane w ramach Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych,
który pięć lat temu zainicjował ówczesny
wicepremier, Grzegorz Schetyna. Wstępną listę dróg, których budowa zostanie
dofinansowana przez rząd, zatwierdził
wojewoda śląski, Zygmunt Łukaszczyk.
Przyznana kwota to zaledwie kropla
w morzu potrzeb. Wojewódzkie władze
liczyły na co najmniej czterokrotnie wyższą
dotację. W sumie złożono 82 wnioski z
czego 36 dotyczyły dróg powiatowych a 46
gminnych. Wszelkie zastrzeżenia wnioskodawcy mogą składać do 14 listopada.
Ostateczna lista rankingowa projektów
zostanie prawdopodobnie zaprezentowana
2 grudnia. Wszystko wskazuje na to, że
najwięcej otrzymają powiaty: częstochowski, lubliniecki, zawierciański oraz bielski,
a wśród gmin: Pilica, Olsztyn k. Częstochowy, Boronów, Suszec oraz Racibórz. Jak
informuje PAP, o tym, że wydatki budżetowe na realizację Narodowego Programu
przebudowy Dróg Lokalnych wyniosą w
2014 r. 250 mln zł, a nie – jak wcześniej
planowano - 1 mld zł, rząd zdecydował
w końcu października. Oznacza to, że na
program w latach 2012-2015 trafi nie 2,7
mld zł, a 1,95 mld zł. Z przewidywanych do
realizacji w przyszłym roku 2,4 tys. km dróg
wykonanych zostanie ok. 600 km, a łącznie
w latach 2012-2015 - ok. 5 tys. km. (TB)

Nie dojdzie do
połączenia szpitali
w Piekarach Śląskich
i Ustroniu
s. 4
s. 6

Złap mnie
jeśli potrafisz

s. 7
Riedel
poszukiwany

s. 8
Czym jeżdżą
prezydenci

02 Wydarzenia z TVS
W skrócie z
Wielomilionowa
inwestycja w Zabrzu
Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka
powstaje na terenie głównej siedziby
Szpitala Miejskiego, przy ulicy Zamkowej w Zabrzu-Biskupicach. We wtorek, 12 listopada nastąpiło uroczyste
zakończenie stanu surowego budowy.
- To będzie jedna z najnowocześniejszych tego typu placówek w regionie.
Pacjentki Centrum będą miały znakomitą opiekę i komfortowe warunki
- podkreśla prezydent Zabrza, Małgorzata Mańka-Szulik. Nowy pawilon
ma pomieścić oddziały ginekologiczny, położniczy i neonatologiczny oraz
nowy oddział patologii ciąży. Znajdzie
się tam 78 łóżek i blok operacyjny.
Pacjentki będą mogły skorzystać ze
wsparcia poradni diabetologicznej,
laktacyjnej, neonatologii czy diagnostyki prenatalnej. W powstającym
Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka
swoją siedzibę znajdzie też szkoła rodzenia.

Motoryzacyjne Eldorado
Nawet 500 nowych miejsc pracy
w Żorach. Wszystko za sprawą budowanej właśnie fabryki firmy SL Poland.
- W przyszłości tutaj od strony północnej ma być dobudowana jeszcze jedna
fabryka. Koreańska firma zdecydowała
się na tą pierwszą inwestycję, żeby tak
naprawdę sprawdzić, jak działa się
w Polsce - opowiada Ryszard Brzeski,
SL Poland. Mimo wciąż trwającego
kryzysu koncerny samochodowe produkujące na Śląsku mają się coraz lepiej. Dwa należące do General Motors
zakłady: fabryka samochodów Opla
w Gliwicach i dawna fabryka silników
Isuzu w Tychach zostały niedawno połączone. Teraz fabryka zatrudnia ponad
trzy i pół tysiąca pracowników. To również jeden z niewielu zakładów w Europie, który może produkować silniki
i całe samochody.

Wieżowiec DOKP sprzedany
Stało się. Wieżowiec stojący tuż przy
Rondzie w Katowicach znalazł nowego właściciela. Został sprzedany
za 29 mln zł. Kim jest tajemniczy inwestor? Tego na razie nie wiadomo,
a jak zapewnia PKP - firma, która
kupiła dawną siedzibę Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Katowicach sama poinformuje o tym fakcie.
Przetarg na sprzedaż wieżowca PKP
przy Roździeńskiego ogłoszono latem
tego roku. Cena wywoławcza została
ustalona na poziomie 14 mln zł. Oznacza to, że PKP S.A. zarobi na swoim
biurowcu w Katowicach ok, 15 mln zł
więcej, niż wynosiła początkowa cena
wieżowca DOKP.

Orkiestra zagrała
w katowickim szpitalu
Przekazał i przyjechał zobaczyć. Szef
i pomysłodawca Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy, która w styczniu
2013 roku zbierała pieniądze na sprzęt
i pomoc dla osób starszych 7 listopada odwiedził Katowice. Nie z pustymi
rękami - przywiózł masę potrzebnego w rehabilitacji i leczeniu seniorów
sprzętu. Jurek Owsiak zjawił się na
oddziale geriatrii szpitala w Katowicach
-Szopienicach, gdzie niedawno trafił
sprzęt kupiony, dzięki zbiórce Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zadeklarował też, że nowy budynek szpitala, który właśnie powstaje, również
zostanie doposażony przez Orkiestrę,
bo ta w przyszłym roku zagra m.in. dla
osób starszych.
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W WARSZAWIE BITWA,

na Śląsku cisza i spokój
Koktajle Mołotowa, race i starcia
na ulicach. Ponad 40 zatrzymanych, kilku rannych policjantów i spalona słynna Tęcza - to
w telegraficznym skrócie efekty
burd, do jakich doszło podczas
Marszu Niepodległości. - To już
jest nasza tradycja - smutno
skomentował rozróby do jakich
doszło w stolicy 11 listopada premier, Donald Tusk.

B

ardzo burzliwy przebieg miały obchody
Święta Niepodległości w Warszawie. Na
Śląsku wręcz przeciwnie. Zamiast regularnej bitwy manifestantów z policją, była
manifestacja polskości i tak jak na Stadionie Śląskim
- przywiązania do narodowych barw.
Na bocznej murawie Stadionu Śląskiego królowały 11 listopada barwy biało-czerwone. Ułożono
tu z ludzi żywy napis POLSKA. W centrum Katowic z kolei odbyły się główne na Śląsku obchody 11
listopada. Cel rocznicowych spotkań co roku ten
sam. - Pokłonić się wszystkim tym, którzy w dalekiej
historii, ale i w tej najnowszej często oddawali to,
co najcenniejsze dla Polski, swoje życie - mówił w

Katowicach Zygmunt Łukaszczyk, wojewoda śląski.
Kpt. Mieczysław Piszczek na frontach drugiej wojny
światowej gotów być zapłacić najwyższą cenę. I
choć od tamtych dni minęło już prawie 70 lat, były
żołnierz AK, kapitan Mieczysław Piszczek wciąż
pamięta o ofiarach, jakie trzeba było złożyć by
odzyskać wolność. - Czasami mam takie spotkania
z młodzieżą i swoje odczucia sobie przekazujemy.
Szkoda tylko, że teraz młodzież słabo się uczy historii - mówi.
Z lekcji wielu jednak skorzystać nie chce. - Myślałam, że będzie więcej młodych ludzi, ale niestety
są sami starsi. Trochę mnie to zawiodło, bo dużo się
czyta, że młodzi ludzie chcą walczyć o Polskę. Jak
widać nikt się tutaj jednak nie pojawił - mówiła
zawiedziona nieco katowickimi obchodami Święta
Niepodległości 11 listopada Martyna Jajszczok.

Ale to nie reguła. W Świętochłowicach młodzież z klas
mundurowych ślubowała
11 listopada wierność ojczyźnie. - Poszłam do klasy
mundurowej, żeby później
pójść do wojska. Takie było
moje marzenie - mówi.
Jesteś gotowa walczyć za
ojczyznę? - Tak jest! - odpowiada z przekonaniem
w głosie Agnieszka Kowalczyk, uczennica ZSO nr 2 w
Świętochłowicach.
O taką postawę jednak coraz trudniej - podkreślają historycy. - Tak jak i tamta Polska dla wielu
była macochą, ludzie nie mieli pracy, cierpieli biedę,
emigrowali... Było ciężko, ale jednak tę Polskę budowali. Ja myślę, że dzisiaj jest podobnie. Wielu jest rozczarowanych - podkreśla prof. Zygmunt Woźniczka,
historyk. Na rozczarowanych liczyć może szef Ruchu
Autonomii Śląska. Bo im gorzej w kraju, tym więcej
osób wspomina czasy, gdy Śląsk był jeszcze poza
jego granicami. - To jest święto, które zostało ustanowione w ramach kultu Józefa Piłsudskiego w okresie
międzywojennym, a Józef Piłsudski wśród Ślązaków
nie cieszył się specjalną popularnością - zauważa dr
Jerzy Gorzelik, szef Ruchu Autonomii Śląska. Teraz
też świętuje niewielu. Choć na Stadionie Śląskim to
Polska była dziś w centrum uwagi.
Przemysław Malisz

Do natychmiastowego remontu

C

o trzeci kilometr drogi wojewódzkiej w regionie nadaje
się do natychmiastowego remontu. Takie są wstępne wyniki badania, zleconego przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich. Ich przygotowanie
trwało dwa miesiące. To krótko,
biorąc pod uwagę, że do zbadania
było tysiąc dwieście kilometrów
dróg. Znacznie dłużej potrwa jednak
naprawianie tego, co naprawione
powinno być już dawno.
Wprawdzie w wielu miejscach
usterki widać gołym okiem, to jednak
w jakim naprawdę stanie jest droga,
bez nowoczesnego sprzętu sprawdzić
się nie da. - Będziemy mogli wiedzieć
bardzo dokładnie, który odcinek drogi
należy w pierwszej kolejności wyremontować, a który można w następnej.
To ma szczególne znaczenie w sytuacji,
kiedy mamy zbyt mało pieniędzy mówi Ryszard Pacer, Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Katowicach.
W pierwszej kolejności do remontu kwalifikuje się jedna trzecia z 1200
kilometrowej sieci dróg wojewódzkich.
To wstępne wyniki badania przeprowadzonego przy pomocy mobilnego

laboratorium. Wnętrze ciężarówki
kryje najnowocześniejsze technologie.
Dzięki nim można sprawdzić nie tylko
uszkodzenia i nośność dróg, ale też
natężenie ruchu. Wszystko kilkanaście razy szybciej niż tradycyjnymi
metodami. - Sieć wielkości 10 tysięcy
kilometrów jest w stanie w ciągu dwóch
miesięcy zaktualizować informacje do
bazy danych drogowych - wyjaśnia
Jacek Sudyka, Instytut Badawczy Dróg
i Mostów w Warszawie.
Po raporcie, za który ZDW zapłacił 350 tysięcy złotych, baza danych
znacznie powiększyła się o kilometry
dróg, po których nie powinny jeździć

ciężarówki. Na ich remont potrzeba
nawet półtora miliarda złotych, czyli
sześć razy więcej niż przewiduje budżet zarządu. Dlatego kierowców musi
cieszyć nawet niewielka inwestycja
- jak otwarty dziś ponad kilometrowy
odcinek Drogi Wojewódzkiej 932 w
Świerklanach. Trzy miesiące temu
trzeba było ją zamknąć, bo była tak
bardzo zniszczona.
Wcale nie lepiej sytuacja wygląda
na drogach gminnych i powiatowych.
Tu przebudowa od podstaw odbywa
się na ogół przy okazji innych inwestycji. - Wielki remont, który trwa wzdłuż
ulicy Armii Krajowej, poprzedzony

modernizacją torowiska tramwajowego, my się włączamy z przebudową
części drogowej, a jeszcze równolegle
biegną prace związane z budową nowej
kanalizacji - wyjaśnia Piotr Wojtala,
dyrektor MZUiM w Chorzowie.
Na takie całościowe prace najczęściej brakuje jednak pieniędzy. - Aby
coś z tym fantem zrobić, żeby drogi
były takie, jakbyśmy chcieli je mieć,
żeby spełniały swoje funkcje, to trzeba
je remontować. Podstawą do remontów
jest stała obserwacja, monitoring stanu nawierzchni – mówi prof. Robert
Tomanek, Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach. Monitoring który systematycznie, tyle, że niekoniecznie
za pomocą nowoczesnych technik,
przeprowadzany jest przez Generalną
Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.
- Fizycznie to wygląda tak, że grupa
osób przy pomocy specjalistycznego
sprzętu wyjeżdża w teren odpowiednio
zabezpieczony i dokonuje oceny – tłumaczy Marek Prusak, GDDKiA w
Katowicach. Ta zwykle jest bardziej
korzystna niż w przypadku dróg
wojewódzkich. Choć to te drugie
przebadane zostały jak żadne inne.
Natalia Rasiewicz, Marcin Pawlenka
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Ulica w remoncie.
Sklepy w upadłości
Mieli mieć szerszą drogę,
a mają coraz więcej problemów
z jej przebudową. Mieszkańcy
i przedsiębiorcy z Dąbrowy Górniczej - Strzemieszyc coraz bardziej odczuwają skutki remontu ul. Warszawskiej. Zgodnie
z planem już za tydzień prace
miały się zakończyć. Tymczasem
robotnicy zniknęli, zostawiając
dziury, muldy i błoto.

O

strożność połączona z ułańską fantazją
- to rzeczywistość kierowców w jednej z dzielnic Dąbrowy Górniczej - w
Strzemieszycach. - Ta sytuacja, która
już zmniejszyła nam obroty przynajmniej o połowę,
będzie ciągnęła się wiele miesięcy. To może doprowadzić do tego, że nasze zakłady zbankrutują - mówi
Małgorzata Kowalczyk, właścicielka sklepu w Strzemieszycach. Bo trudno do nich zarówno dojechać,
jak i dojść. - Sąsiad jest inwalidą. Jak ma dojść do
sklepu? Musi mu ktoś pomóc - dodaje.
Przedsiębiorcy na żadną pomoc liczyć nie mogą.
Z każdym dniem ich sytuacja staje się coraz trudniejsza. - Apteka już jest do zamknięcia. Jestem właścicielem dwóch aptek, jedna już ledwo przędzie. Tu
jest wiele zakładów jednoosobowych, ludzie nie mają
z czego żyć - podkreśla Sławomir Górak, właściciel
apteki w Strzemieszycach. - Prowadzimy cukiernię,
więc torty, które wozimy na naszych drogach, wracają
z powrotem do poprawki - mówi Alicja Cieplak,
właścicielka cukierni w Strzemieszycach.

S

Sam słyszy tylko w kilku procentach, ale jego apel o pomoc usłyszało
prawie trzysta osób. Dla Dawida
podczas pływackiego maratonu w
Wodzisławiu Śląskim pokonali prawie
700 kilometrów. W ten sposób chcą
pomóc nastolatkowi wygrać z chorobą. - Jak widziałam, jak te wszystkie
dzieci wskakują do wody i robią to dla
Dawida to się wzruszałam i dopiero
teraz do mnie to dociera - mówi Edyta
Franecka, mama Dawida, który ma
za sobą już kilka skomplikowanych

Najpiękniejsza wieś
na Śląsku to...
Piękna Wieś Województwa Śląskiego
2013 - konkurs organizowany rok rocznie rozstrzygnięty. Najpiękniejszą wsią
2013 roku w województwie śląskim wybrano Dąbrowę Zieloną. W konkursie
wybrano nie tylko najpiękniejszą śląską wieś, ale i zagrodę. Na niej nie do
pokonania okazali się państwo Elżbieta i Andrzej Przywara z miejscowości
Zborowskie w gminie Ciasna. Najlepsza zagroda oznacza nie tylko tą najlepiej zorganizowaną i utrzymaną niemal
w idealnym porządku - ale i przy okazji
najbardziej estetyczną. Z kolei Kamienica Polska za utworzenie muzeum regionalnego otrzymała najwyższe laury
w kategorii „Najlepsze przedsięwzięcie
odnowy wsi". Korbielowski redyk został
natomiast najlepszym przedsięwzięciem popularyzującym tradycję, obrzędy i zwyczaje. W kategorii „Najlepsza
strona internetowa" zwyciężyła gmina
Rudziniec. Nagrody zostaną wręczone
podczas tegorocznej edycji Forum Sołtysów Województwa Śląskiego, która
odbędzie się 22 listopada 2013 roku
w Sali Sejmu Śląskiego.

Śląskie szopki mogą być puste

Do poprawki nadaje się też projekt przebudowy
drogi. Zakładał, że zostanie ona poszerzona na całej
długości do 6 metrów. - Niestety, biegnie tam linia
gazowa na całej długości do 5,7 metra - informuje
Bartosz Matylewicz, rzecznik Urzędu Miejskiego w
Dąbrowie Górniczej. Czyli przez 30 centymetrów
mieszkańcy mają teraz pod górkę. Rzecznik urzędu
tłumaczy, że projektant przebudowy nie popełnił
błędu, bo według archiwalnych planów poszerzenie
drogi było możliwe. Dopiero prace ziemne pokazały,
że jest inaczej.
Z ogłoszeń wywieszonych przez wykonawcę
prac wynika, że remont skończy się 18 listopada.
Ale to już nieaktualne. - Wszystko ma być gotowe

do końca roku - odpowiada rzecznik urzędu. Co
ciekawe, według jego informacji, mimo problemów z Warszawską, cały kontrakt za 90 milionów
złotych obejmujący przebudowę prawie 40 ulic w
Strzemieszycach, nie jest zagrożony. - Nie występują żadne opóźnienia w realizacji całego kontraktu.
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, tak jak
teraz, prace zakończą się w terminie, w czerwcu
przyszłego roku - mówi Bartosz Matylewicz, rzecznik Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
Chyba, że znowu jakiś plan nie pokryje się z
innym planem albo wszystkich nieoczekiwanie
zaskoczy zima.
Agnieszka Niewolańska

Pływali dla Dawida
pędzili w wodzie całą dobę,
żeby zebrać jak najwięcej pieniędzy. Nad ranem 11 listopada
w Wodzisławiu Śląskim zakończył
się pływacki maraton. Każdy pokonany kilometr zamieniał się na
złotówki. Wszystko dla chorego
Dawida, który od urodzenia nie ma
małżowin usznych.

W skrócie z

operacji. Ostatnia polegała na wszczepieniu w ucho implantu. Na kolejne zabiegi brakuje pieniędzy. - My
zbieramy konkretnie na operacje uszu,
małżowin usznych, tych zabiegów musi
być od 4-6 po 2-3 na jedno ucho - wylicza Edyta Franecka, mama Dawida.
By słuch Dawida poprawić,
potrzeba 60 tysięcy euro. Rodziców
chłopca na taki wydatek nie stać, dlatego jego los leży teraz w ich rękach.
- Część sponsorów zadeklarowała już
od razu pewną kwotę i bez względu na
to ile przepłyniemy, przeleją ją. Inni postąpili zgodnie z ideą tej akcji, czyli nie
gwarantowali tego maksimum - mówi
Mariusz Blazy, organizator maratonu.
- Jest bardzo duże tempo, ciągle
dochodzą jakieś nowe osoby i jest co
robić - mówi Bartosz Chyćko, ratownik. Mało kto znał go tu osobiście,
wszyscy jednak chcieli mu pomóc.
- Byliśmy w szkole i nasz nauczyciel

To one zwykle przyciągały setki ciekawskich. Jednak w tym roku nadchodzą zmiany. Koniec ze zwierzętami
rodem z zoo w szopkach bożonarodzeniowych. Wszystko przez przepisy,
które zwierzętom nakazują zapewnienie większego niż kiedyś spokoju.
- W tym obcym środowisku narażony
jest na potencjalnie możliwość przeniesienia choroby. Żeby sprowadzić
tego zwierzaka z powrotem do ogrodu zoologicznego, powinien przejść
przez dosyć restrykcyjną kwarantannę
- podkreśla Jolanta Kopiec, dyrektor
Śląskiego Ogrodu Zoologicznego. A to
duże koszty i problemy. Śląskie ZOO
każdej zimy wypożyczało parafiom
i ośrodkom kultury kilkanaście swoich
zwierząt. Nigdy bez wpływu na ich kondycję i to nie tylko tę fizyczną. - Jest
stado jakiś osiołków to one lubią być
razem, a nagle muszą być rozdzielone.
Muszą zostać zamknięte, później załadowane do skrzyń. Także jest to dla
nich duży stres - mówi Diana Rówińska, opiekun zwierząt kopytnych.

Zdecydujcie o czym
będą rozmawiać

WF powiedział nam, że jest taka akcja
charytatywna, żeby pomóc Dawidowi
- mówi Jakub Wojtyszak, który wziął
udział w maratonie. Na jego starcie
stanął też prezydent Wodzisławia Śląskiego, Mariusz Kieca. - Nie chodzi
tutaj o zawody, nie chodzi o osiągi,

chodzi o to, że jest wielu ludzi, którzy
są w stanie pływać dla Dawida i to jest
najcenniejsze. Dla niego najcenniejszy
jest słuch. Jeszcze kilka operacji i cel,
jakim jest odzyskanie słuchu, może być
już osiągnięty - zaznacza.

Silesia Informacje

poniedziałek –niedziela 17:45 i 20:00,

Cafe Silesia

poniedziałek –piątek 09:00

Krzysztof Trzosek

Znana jest już data VI Europejskiego
Kongresu Gospodarczego. Dokładnie
za pół roku, 7-9 maja w Katowicach,
odbędzie się największe biznesowe
wydarzenie w Europie Centralnej. Europejski Kongres Gospodarczy jest
trzydniowym cyklem debat i spotkań
z udziałem sześciu tysięcy gości z Polski
i z innych krajów europejskich. W blisko
stu sesjach bierze co roku udział kilkuset
panelistów, a uczestnikami Kongresu
są unijni komisarze, premierzy państw
europejskich, przedstawiciele polskiego rządu, reprezentanci największych
światowych i polskich korporacji oraz
firm. Przy edycji 2014 organizatorzy
chcą poprawić jakość debat. Głównie,
poprzez dobór tematów. Teraz każdy
będzie mógł mieć wpływ na to, o czym
w Katowicach podczas VI Europejskiego
Kongresu Gospodarczego będą rozmawiać najważniejsi politycy i ekonomiści
Europy. Uruchomiono już specjalną, dedykowaną EKG 2014 stronę internetową.
Pod adresem www.eecpoland.eu można
znaleźć wstępny zakres tematyczny VI
Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.
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Nie dojdzie do połączenia szpitali
w Piekarach Śląskich i Ustroniu
To już przesądzone. Śląski
Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny w Ustroniu nie
zostanie połączony z Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Chirurgii
Urazowej w Piekarach Śląskich.
Sejmik Województwa Śląskiego
8 października uchylił uchwałę
w tej sprawie. Przeciw połączeniu obu placówek protestowały
związki zawodowe, obawiając
się zwolnień pracowników oraz
część kadry lekarskiej. Protesty
okazały się skuteczne.
Kamil Puternicki

G

orącym orędownikiem połączenia
szpitali w Ustroniu i Piekarach był
wicemarszałek województwa Mariusz
Kleszczewski. Zintegrowanie dwóch
placówek, których organem założycielskim jest
zarząd województwa śląskiego, miało przyczynić się do ich rozwoju, a największe korzyści

uzyskaliby oczywiście pacjenci, mając dostęp
do bardziej kompleksowej opieki – od operacji
po rehabilitację. Proponowane zmiany popierał
między innymi dyrektor szpitala w Ustroniu
dr. Ryszard Wąski. W placówce, którą zarządza
zdania nt. przyszłości szpitala były podzielone.
„Pięknie się różnimy” – takie opinie można było
usłyszeć z ust części personelu medycznego, która
była przeciwna połączeniu. Lekarze przekonywali, że szpital w Ustroniu 40 lat pracował na swoją
renomę i nie można teraz tego zaprzepaścić.
Podobnego zdania były związki zawodowe. Pikiety w obronie naszego szpitala trwały cały
rok, ważne że przyniosły rezultat – mówi Bożena Boberek, przewodnicząca Ogólnopolskiego
Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych
w ustrońskim szpitalu.
Śląski Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny uniknie połączenia z oddaloną o 102
kilometry placówką w Piekarach Śląskich, ale
to nie oznacza, że uniknie jakichkolwiek zmian.
- Wyraziliśmy chęć przekształcenia placówki w
spółkę kapitałową ze 100 procentowym udziałem
województwa śląskiego. W tej chwili zbieramy
dokumentację potrzebną do przekształcenia.
Urząd Marszałkowski powołał już natomiast
specjalną komisję do wyceny majątku szpitala.
Trudno powiedzieć, ile cały proces potrwa, ale
trzymamy rękę na pulsie – wyjaśnia Bożena
Boberek.
Co dla szpitala w Ustroniu będzie oznaczało
przekształcenie w spółkę kapitałową z udziałem
województwa? Zdaniem związkowców to szansa

na pozyskanie nowych pacjentów i na nowe miejsca pracy. - Aktualnie w placówce pracuje ponad
200 osób. Wraz z przekształceniem placówka
uniknie nie tylko redukcji etatów, ale możliwe

będzie zatrudnienie dodatkowego personelu.
Szpital ma wykonywać zabiegi płatne – to będzie
marginalna część działalności – oraz pozyskiwać
pacjentów z innych źródeł finansowania – mówi
Bożena Boberek.
Hurraoptymizmu związków zawodowych
nie podziela dyrektor Ryszard Wąsik. Jego zdaniem reumatologia nie udźwignie ciężaru całego
szpitala, zwłaszcza gdy liczba pacjentów jednak
spada. Ratunkiem miało być zintegrowanie z
placówką w Piekarach, ale do tego już nie dojdzie.
W Ustroniu liczą, że zaangażowanie i wsparcie
ze strony województwa pozwoli przetrwać szpitalowi okres zawirowań.

Moja misja dobiega (wyczekiwanego) końca
Rozmowa z dr RyszaRdeM WąsikieM,
dyrektorem Śląskiego Szpitala Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego w Ustroniu.
suche liczby. Proszę sobie wyobrazić,
że w Czechach na 1 mln mieszkańców
przypada 10 łóżek reumatologicznych.
W Niemczech jest to 18 łóżek na 1 mln
mieszkańców. A czy wie Pan jak to wygląda tylko w przypadku województwa
śląskiego? To aż 85 łóżek na 1 mln
mieszkańców. Rozwój metod leczenia
spowodował ze reumatologia w przeważającej mierze należy do lecznictwa
otwartego. Takie są fakty.

- Zarząd Województwa Śląskiego
uchylił uchwałę w sprawie połączenia Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii
Urazowej w Piekarach Śląskich ze
Śląskim Szpitalem Reumatologiczno-Rehabilitacyjnym w Ustroniu.
Taki pomysł był forsowany od ponad
roku, ale ostatecznie nie wejdzie w
życie. Pan był za połączeniem obu

placówek, przeciwna była część kadry lekarskiej i związki zawodowe.
Dlaczego był Pan zwolennikiem
takiego rozwiązania?
- Połączenie Szpitala w Piekarach
Śląskich i placówki, którą mam zaszczyt
kierować, uważałem i nadal uważam
za rozwiązanie racjonalne i rozsądne.
Zwłaszcza w świetle tego, co dzieje się
w reumatologii. Podam Panu tylko

- Jakie wnioski można wyciągnąć
z tych danych w odniesieniu do szpitala w Ustroniu?
- Stwierdzam, że reumatologia
nie udźwignie ciężaru utrzymania
całego szpitala. - Kłopoty będą narastały. Podam Panu kolejne ciekawe
wyliczenie. Jeżeli przyjmiemy, że
łóżka na oddziale reumatologicznym
są wykorzystywane w 68 procentach,
to łatwo wyliczyć, ze przez ponad
cztery miesiące stoją puste. Tak jest
we wszystkich szpitalach. Mówiąc

wprost: Narodowy Fundusz Zdrowia
utrzymuje niepotrzebną infrastrukturę zamiast wspierać leczenie chorych
w sposób, jak to czynią inni.
- Ma Pan na myśli względy ekonomiczne, bo za puste łóżka ktoś
płaci. Połączenie szpitala w Ustroniu
z placówką w Piekarach mogłoby
ten stan rzeczy zmienić. Ale jednak
władze województwa z pomysłu się
wycofały. Jak Pan to ocenia?
- Widzę wiele obaw dotyczących
zmiany sposobu działalności placówki,
bo przecież niedługo ma to być spółka
z kapitałem województwa śląskiego.
Zakładając, że będziemy przy tym
mieli do czynienia z ekonomizowaniem działalności, w przyszłości może
być różnie, niekoniecznie dobrze dla
szpitala i jego działalności medycznej.
- Czy nie obawia się Pan, że po
tym jak zarząd województwa wycofał
się z pomysłów połączenia szpitali

w Ustroniu i Piekarach, teraz przy
nowych, planowanych zmianach i
przekształceniu w spółkę ze 100 procentowym udziałem województwa,
ktoś pomyśli, że nadszedł czas na
zmianę dyrektora placówki?
- Pozwoli Pan, że wstrzymam się
od komentarza. Powiem tylko tyle,
że dyrektorem w Ustroniu jestem
już od 13 lat i wystarczy. Moja misja
dobiega wyczekiwanego końca. - Czas
odpocząć.
- Misja pełna wielu sukcesów?
- Tak, to prawda. Gdy zaczynałem
pracę, aktywa szpitala wynosiły 10
mln złotych. Teraz jest to aż 31 mln
złotych, oczywiście przy udziale instytucji regionalnych. Placówka jest
nowoczesna i nie ma długów. Po 9
miesiącach mamy zaledwie 50 tysięcy
złotych straty. Mam poczucie właściwego wypełnienia swoich obowiązków
menadżerskich.
Rozmawiał Kamil Puternicki
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Złap mnie jeśli potrafisz
Straty wycenione na setki tysięcy złotych i 12 tysięcy przesłuchanych osób... To największe
tego typu przestępstwo w Polsce. Sklepy internetowe należące do firmy Japan Style Limited
(m.in. 66procent.pl i 66prezent.
pl) oferując bardzo atrakcyjne
ceny nabiły w butelkę ponad
20 tysięcy klientów. To jednak
nie jedyny tego typu proceder
w naszym kraju.
Tomasz Breguła

M

etoda była prosta. Sklepy oferowały markową odzież, buty,
biżuterię i wszelkiego rodzaju
gadżety po szczególnie atrakcyjnych cenach. Klienci byli w szoku widząc
produkty marki Lacoste, Puma, Adidas, Nike,
Versace, Dior czy Diesel z 80 proc. rabatem.
Jedni nabrali podejrzeń, inni postanowili
skorzystać z oferty. - Ja od początku przypuszczałam, że to jakiś przekręt, ale wiele
moich koleżanek z roku się nabrało. Kupowały
prezenty na święta dla całej rodziny. Mówiły
jeszcze: no co ty? Taka promocja. To się już
nie powtórzy! No i w ten sposób wtopiły po
kilkaset złotych. - opowiada Magda G. Właściciele sklepu tłumaczyli drogą mailową,
że ceny są niskie bo zakupy są dokonywane
grupowo. To jak się okazuje wystarczyło by
przekonać niezdecydowanych do zakupu. Co
otrzymywali w zamian? - Przyszła paczka a w
środku zwyczajne podróbki. I to bardzo kiepskie
podróbki. Załamałam się. Te ciuchy do niczego
się nie nadawały, wtopiłam ponad trzy stówy
a firma nie odpowiadała na maile. Telefon też
nie odpowiadał – mówi Marta H.
Mimo że śledztwo w tej sprawie trwa już
ponad rok, to nic nie wskazuje na to, że sprawcy
całego zamieszania zostaną ukarani. Zarówno
właściciele jak i pieniądze oszukanych klientów są bowiem na... Malediwach! Kto stoi za
przestępstwami? Tego do tej pory nie udało się
ustalić. Wiadomo jedynie, że firmy 66procent.
pl oraz 66prezent.pl zostały zarejestrowane na
wyspie położonej na Oceanie Indyjskim. Konto, na które wpływały pieniądze oszukanych
klientów założyło natomiast dwóch Polaków
w banku BZ WBK. Sklepy internetowe zawiesiły już swoją działalność. Wchodząc na
stronę 66procent.pl lub 66prezent.pl można
przeczytać komunikat:
W związku z licznymi problemami jakie
wystąpiły w trakcie funkcjonowania serwisów
66Procent oraz 66Prezent spółka Japan Style
Limited, która jest jedynym właścicielem obydwu
serwisów postanowiła zawiesić swoją działalność. Japan Style Limited pomimo zawieszenia
swojej działalności pragnie poinformować, że
uruchomiła specjalną skrzynkę e-mail, gdzie
wszyscy klienci mogą kierować swoje pytania.

Adres skrzynki do kontaktu: pomoc@66procent.
pl. Cały czas jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Bardzo przepraszamy, za wszelkie niedogodności
powstałe w czasie działalności serwisów zakupów
grupowych 66Procent i 66Prezent.
Serwis Zakupów Grupowych
66Procent i 66Prezent
Japan Style Limited

Produktów zgodnych z ofertą zamieszczoną
na stronie internetowej nie otrzymał prawie
żaden z klientów. Ci, którym się poszczęściło
musieli na nie czekać miesiącami. - Zamawiałem
koszulkę Polski z numerem i imieniem. Dostałem koszulkę Hiszpanii i bokserki Calvin Klein.
Oczywiście był też list z prośbą o przebaczenie.
Ponieważ już pogodziłem się ze stratą 130 zł to

przebaczam – informuje Sebastian N., który
na zamówiony towar czekał siedem miesięcy.
Sklep internetowy pilkasklep.pl oferujący sprzęt
sportowy najbardziej rozpoznawalnych marek,
funkcjonuje nadal. Witryna przekierowuje jednak swoich klientów na stronę futbolsklep.pl.
Tutaj ceny są już zbliżone do tych, które można
napotkać w firmowych sklepach (np. koszt butów
piłkarskich waha się między 150 a 350 zł). Na
stronie znajduje się zakładka „zaufali nam”.
Można tam znaleźć loga znanych firm, takich jak
Deutsche Bank, CISCO czy Biedronka. Mimo,
że ich przedstawiciele - póki co - wstrzymują
się od zabrania głosu w tej sprawie, wszystko
wskazuje na to, że z witryną futbolsklep.pl nie
mają nic wspólnego.
Właściciele sklepu internetowego pilkasklep.pl, podobnie jak 66procent.pl oraz
66prezent.pl na siedzibę firmy obrali sobie dość
egzotyczne miejsce – Hongkong. Nadal funkcjonujący retrobut.pl, został natomiast zarejestrowany w Nowym Jorku. Ceny na pierwszy
rzut oka budzą podejrzliwość. Dla przykładu
kurtka jednej z najbardziej rozpoznawalnych
amerykańskich marek odzieżowych Abercrombie & Fitch została tam przeceniona z
1240,50 zł na 209,50 zł! Na Facebooku powstał
profil „oszukani retrobut.pl”, który przestrzega
przed kupowanie podróbek oferowanych przez
właścicieli sklepu. Również w mediach coraz
częściej pojawiają się informacje o oszustwach
dokonanych za pośrednictwem witryny internetowej. Mimo to z dnia na dzień rośnie liczba
osób poszkodowanych klientów. Policja póki co
jest bezradna. Zarejestrowanie firm w różnych
zakątkach świata oraz nieznane miejsce pobytu
oszustów utrudnia przeprowadzanie działań
operacyjnych.

Uwaga na oszUstów!
Oszustwa internetowe stanowią w tej chwili przeważającą grupę
przestępstw, która w bardzo szybkim tempie się rozwija i ewoluuje w
coraz bardziej złożone formy. Jedną z nich jest tzw. „Phishing”, który
polega na wprowadzeniu ofiary w błąd i wyłudzeniu od niej danych
osobowych lub finansowych (np. numer karty kredytowej, hasła, loginy,
numery PIN). Często ofiara oszustwa dostaje wiadomość e-mail,
mówiącą, aby się zalogować i potwierdzić swoje dane bankowe, dane
do konta e-mail itd. Sprawcy potrafią tworzyć fałszywe maile, które do
złudzenia przypominają oficjalne wiadomości od różnych organizacji i
instytucji, takich jak banki czy towarzystwa ubezpieczeniowe. W ten
sposób oszuści zdobywają cenne dane, które służą im m.in. do kradzieży
dostępnych na koncie bankowym środków.
Innym sposobem jest tzw. „kradzież tożsamości”. Do tego typu
przestępstw dochodzi często poprzez przesłanie do użytkowników ofert
atrakcyjnej pracy. Sprawcy zazwyczaj oferują wysokie wynagrodzenia
lub proponują pracę nie wymagającą od przyszłych „pracowników”
dużego wysiłku. Oferty pracy przychodzą na adresy mailowe w postaci
spamu lub ogłoszeń, itp. Ofiara wysyła swoje CV, kopię dokumentów
tożsamości, numer swojego konta bankowego i telefon kontaktowy.
Zdarzają się nawet przypadki gdzie oszust wymaga od aplikantów
założenia konta bankowego na swoje dane osobowe, a następnie
wysłanie otrzymanej karty bankomatowej wraz z kodem PIN. Jeżeli
użytkownik spełni wymagania, oszust ma wszystko co potrzebne aby
posłużyć się tożsamością ofiary do popełniania innych przestępstw.
Bardzo popularne jest również tzw. „oszustwo nigeryjskie” Oszuści
wykorzystują w tym celu pocztę elektroniczną. Rozsyłają wiadomości, w

których piszą, że znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji (pomysłowość jest
zadziwiająca, potrafią podawać się za byłych ministrów, prawników czy
nawet naszych dalekich krewnych) i proszą o pomoc w podjęciu dużej
sumy pieniędzy, czy też spadku. Ofiara jest zapewniana, że otrzyma
dużą część przedmiotowej kwoty w zamian za wpłacenie kwoty na np.
opłaty skarbowe czy prawników prowadzących sprawę spadkową. Jest
to jedna z wielu form tego oszustwa.
Dla wielu przestępców sposobem na szybkie „zarobienie” pieniędzy
jest proste oszustwo polegające na wyłudzeniu pieniędzy od osób,
które za skorzystanie z usług dostępnych na różnego rodzaju stronach
internetowych płacą wysyłając wiadomość tekstową SMS. Internauci
otrzymują wiadomość e-mail zachęcającą np. do wykonania testu na
inteligencję i sprawdzenia swojego IQ. Aby otrzymać rozwiązanie testu
należy wysłać płatną wiadomość SMS, której cena nie jest jasno sprecyzowana np. wymaga się od użytkownika aby zachował ściśle określony,
kilkuetapowy sposób wysłania wiadomości. W efekcie rachunek za
tę usługę zaskakuje niemile. Kolejny przykład to wysyłanie e-kartek.
Cena za wysłanie takiej kartki nie jest wysoka, wynosi kilkadziesiąt
groszy. Za wysłanie płaci się SMS-em, który w rzeczywistości kosztuje
użytkownika nie kilkadziesiąt groszy ale kilkadziesiąt złotych. Powodem
tego jest zapis w regulaminie, według którego użytkownik płaci za
sto takich kartek, o czym nie miał pojęcia. Pomysłowość oszustów
jest zaskakująca. Funkcjonariusze policji apelują przede wszystkim o
zachowanie zdrowego rozsądku.
Opracowano na podstawie danych Wydziału Wsparcia Zwalczania
Cyberprzestępczości Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji.
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Ma być młody, szczupły,
charyzmatyczny i utalentowany. 10 listopada
odbył się casting, mający wyłonić odtwórcę
głównej roli do musicalu
"Skazany na Bluesa".
Premiera przedstawienia
poświęconego legendarnemu wokaliście i liderowi grupy Dżem odbędzie
się prawdopodobnie pod
koniec lutego.

foto: Teatr Śląski

Riedel poszukiwany

20

kandydatów, a wśród
nich liderzy muzycznych kapel i aktorzy z
całego kraju, zaprezentowało swoje umiejętności na
Scenie Kameralnej Teatru Śląskiego.
Po czterech godzinach przesłuchań
wyłoniono zwycięzcę. Został nim
urodzony w Tychach Grzegorz
Achtelik, który w przeszłości miał
już okazję zagrać Ryśka Riedla. - To
była taka przygoda w filmie dokumentalnym Krzysztofa Magowskiego
„Sie macie ludzie” z 2004. Pojawiam
się na ekranie zaledwie kilka razy i
widoczna była jedynie moja sylwetka, ale gdyby się uprzeć to można
powiedzieć, że Ryśka Riedla już grałem – śmieje się zwycięzca castingu.
Jego zdaniem, aby z powodzeniem

R

E

zmierzyć się z rolą legendarnego
wokalisty, należy po prostu czuć
bluesa. - Żeby oddać tę postać
wiarygodnie trzeba nasiąknąć tym
bluesowym światem. Wtedy to może
wyjść naturalnie bo nie musisz udawać kogoś innego, tylko jesteś sobą.
Ja całe życie gram bluesa. To chyba
pomaga lepiej zrozumieć to przez co
przechodził Rysiek Riedel – uważa
Grzegorz Achtelik.
Dyrektor Teatru Śląskiego
przekonuje, że poszukiwania
jeszcze się nie zakończyły. O tym
kto zagra główną rolę w musicalu, który zostanie wystawiony
na deskach katowickiego teatru,
dowiemy się prawdopodobnie
pod koniec roku. - Bardzo trudno
jest znaleźć osobę, która miałaby
K

charyzmę Ryśka Riedla.
To coś takiego czego się
nie można nauczyć.
Trzeba to dostać od
Boga. Mam nadzieję,
że znajdziemy kogoś
takiego kto wyjdzie na
scenę, a widownia nie
będzie umiała oderwać
od niego wzroku – zaznacza Robert Talarczyk.
Wiadomo już, że odbędzie
się drugi casting. Termin zostanie ogłoszony już wkrótce.
- Nadal nie mamy pewności czy znaleźliśmy właściwą osobę. Trudno to
stwierdzić podczas kilkunastominutowego przesłuchania. Nadal można
pukać do bram teatru – przekonuje
Robert Talarczyk.
L
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Tomasz Breguła

reżyser, Arkadiusz Jakubik, będzie to
coś więcej niż przeniesienie filmowego obrazu na deski teatru. - Miałem
już okazję pracować nad musicalem o
Jimie Morrisonie pt. „Jeździec Burzy”,
który od 13 lat jest wystawiany w warszawskim Teatrze Rampa. Historia
Ryśka Riedla to idealny materiał
na dramatyczną sztukę teatralną i
naturalna kontynuacja tego projektu.
Jestem silnie związany emocjonalnie
z tą postacią i myślę, że mam na ten
temat coś do powiedzenia – mówi
Arkadiusz Jakubik. Jakie cechy musi
mieć kandydat na odtwórcę głównej
roli? - Bierzemy pod uwagę głównie
zdolności wokalne. O ile nad umiejętnościami aktorskimi jesteśmy w stanie
popracować to nikogo nie nauczymy
śpiewać w 2-3 miesiące. Nie szukamy
drugiego Riedla. On był niepowtarzalny. Osoba, która zagra
główną rolę, wyglądem,
głosem i sposobem poruszania się musi go jednak
przypominać – dodaje
reżyser musicalu.
„Skazany na Bluesa” to część teatralnego cyklu "Śląsk Święty/
Śląsk Przeklęty", w
ramach którego wystawione zostaną spektakle
o dwóch bohaterach i ikonach kultury: Ryszardzie
Riedlu oraz Zbigniewie Cybulskim. To również następstwo
zmian w Teatrze Śląskim, który pod
kierownictwem znanego śląskiego
aktora oraz byłego dyrektora Teatru
Polskiego w Bielsku-Białej, Roberta
Talarczyka, ma odzyskać pozycję
najważniejszej sceny w regionie.

Spektakl powstanie na kanwie
filmu Jana Kidawy-Błońskiego „Skazany na Bluesa”. Jak podkreśla jego
A

M

A
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Czym jeżdżą
PREZYDENCI?

Używane Renault Fluence za 46 tys. zł czy nowiutkie Audi A6 za 260 tys. zł? Na pewno nie raz zastanawialiście się czym jeżdżą prezydenci śląskich miast. Postanowiliśmy to sprawdzić.
Tomasz Breguła

KATOWICE
W ubiegłym tygodniu katowicki magistrat
zakupił Skodę Superb za 119 tys. zł. Urzędnicy
zapewniają jednak, że tym autem nie będzie
podróżował prezydent. Ich zdaniem Piotr
Uszok, który aktualnie ma do dyspozycji
Skodę Superb z 2009 r., zasługuje na zdecydowanie wyższe standardy. Ogłoszono już
przetarg, który ma zostać rozstrzygnięty do
30 października. Z zamówienia wynika, że
będzie to prawdziwe cacko.
Silnik benzynowy lub hybrydowy o mocy
180 kM. Automatyczna sześciobiegowa skrzynia biegów. Przednie i tyle podgrzewane fotele, dwustrefowa klimatyzacja i czujnik deszczu
oraz pięć gwiazdek w kategorii ochrony pasażera przyznawane przez EURO NCAP... te
wymagania spełnia m.in. luksusowe Audi A6.
Czy miasto stać na wydatek rzędu 200 – 260
tys. zł? Wszystko na to wskazuje. Samochód
ma pojawić się na parkingu przed magistratem jeszcze w tym roku.

BYTOM
Zdecydowanie bardziej oszczędni okazali
się urzędnicy z Bytomia. Nie, jak początkowo planowano 100, a 46 tys. zł kosztował
używany Renault Fluence (rocznik 2012,
przebieg 27 tys. km, silnik 1,5). Tak naprawdę
za samochód zapłacono jednak 28,2 tys. zł.
W rozliczeniu oddano bowiem wartą 17,8
tys. zł Toyotę Corollę. Skąd ta oszczędność?
Prezydent miasta nie zgodził się na nabycie
nowego Peugeota 508, twierdząc, że w dobie
kryzysu zakupienie drogiego samochodu
byłoby niestosowne. - Spotkałem się z pracownikami, którzy przygotowywali wcześniejszą
specyfikację przetargową i zdyscyplinowałem
ich, by zwracali większą uwagę na wydawanie publicznych pieniędzy - poinformował
Damian Bartyla.
Co ciekawe, w tym przypadku bytomski
magistrat nie musiał ogłaszać przetargu. Kwota zabezpieczona na zakup samochodu nie
przekraczała bowiem 14 tys. euro. Wysyłając
pytania cenowe do salonów samochodowych
skoncentrowano się na bezpieczeństwie
(ABS) i zabezpieczeniu minimum komfortu
(klimatyzacja).

CHORZÓW
Urząd Miasta w Chorzowie wzbogacił się
o nowy, służbowy samochód w połowie 2011
r. Jakie były wymagania postawione w drodze

przetargu? Samochód miał być fabrycznie
nowy, czarny metalizowany o długości co
najmniej 4,8 m i rozstawie osi co najmniej 2,7
m. Typ silnika: turbodiesel o pojemność do
2000 cm3 z napędem na cztery koła. Liczył
się również pojemny bagażnik, obecność
systemów ABS,EDS,ASR oraz minimum 4
poduszki powietrzne. Cena? Nie więcej niż
100 tys. zł.
Do chorzowskiego magistratu wpłynęła
tylko jedna oferta. Padło więc na Skodę Superb II (2.0 TDI o mocy 170 KM). Samochód,
którym podróżuje Andrzej Kotala kosztował
99.900 zł. Peugeot 406 sr, z 1999 roku, którym
jeździł również poprzedni prezydent miasta,
Marek Kopel pozostał do dyspozycji urzędników miejskich.

SOSNOWIEC
Skoda Superb to najbardziej popularny
samochód wśród prezydentów śląskich miast.
Jeździ nim już m.in. prezydent Dąbrowy
Górniczej - Zbigniew Podraza, Zabrza - Małgorzata Mańka-Szulik oraz Rybnika – Adam
Fudali. Najwyraźniej wóz przypadł do gustu
również urzędnikom z Sosnowca. Przetarg
rozstrzygnięto na początku ubiegłego roku.
Postanowione wymagania to m.in. silnik
1,7 do 1,9 l z mocą nie mniejszą niż 112 kW,
automatyczna klimatyzacja, ABS, komputer
pokładowy. Teraz prezydent miasta, Kazimierz Górski, może podróżować czarną
metalizowaną Skodą Superb Family z silnikiem 1,8 l, TSI i mocą 152 KM. Poprzednik
wartego 88 tys. zł samochodu to Opel Vectra
z 2001 roku.

RUDA ŚLĄSKA
W mieście rządzonym przez Grażynę
Dziedzic zamiast kupić... sprzedano prezydencką limuzynę. Taką decyzję podjęto w
2011 r. kiedy to ze względu na oszczędność
postanowiono pozbyć się Opla Insigni za 110
tys. zł. Samochód został zakupiony przez
poprzedniego prezydenta miasta, Andrzeja
Stanię i kosztował 160 tys. zł. Palił też nie
mało. Zakup benzyny do prezydenckiej
limuzyny kosztował rocznie ok 35 tys. zł.
Teraz do dyspozycji urzędników pozostał
jedynie Volkswagen Passat z 2008 r., W ciągu ubiegłego roku na paliwo do samochodu
wydano ok. 23 tys. zł. Zdaniem Grażyny
Dziedzic brak prezydenckiej limuzyny to
nie problem. - Zupełnie wystarczy nam
jeden. Ponadto moi zastępcy najczęściej
jeżdżą swoimi prywatnymi samochodami
– poinformowała.
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Obywatelski kibel

W kilku śląskich
trwają prace nad
budżetami obywatelskimi. Władza
chciała oddać część
pieniędzy w ręce
mieszkańców. Co
z tego wniknęło?

W Rybniku zamiast plaży nad
Nacyną (rzeka płynąca przez miasto),
całuśnego mostku (łączącego największe osiedle z akademickim kampusem) czy filmu o Jerzyn Malcherze
(śląskim nauczycielu Jamesa Bonda),
realizowane będą m.in. siłownie na
powietrzu i place zabaw (które i tak
miały być robione z „normalnego”
budżetu). Ale też pieniądze pójdą
na... ubikacje! wyremontowane zostaną toalety przy Ochotniczej Straży
Pożarnej! Pieniędzy obywatelskich
pozbawiono m.in. całe Śródmieście,
odrzucono cztery pomysły przygotowane przez mieszkańców centrum!
Sypnęło pieniędzmi w dzielnicach.
Można odnieść wrażenie, że jest to
przedwyborcza gra... Głosowania nad
projektami obywatelskimi rozpoczynały się nawet o godzinie 16, kiedy
większość „normalnych” ludzi siedzi
w pracy albo odbiera dzieci ze szkół i
przedszkoli!
Budżet obywatelski podzieliła
również Ruda Ślaska. Z 27 propozycji inwestycji, które poddane zostały pod głosowanie, mieszkańcy
wskazali dziewięć projektów, które
realizowane będą w przyszłym roku.
I tak za dwa miliony złotych realizowane będą: tereny rekreacji Paryż
(osiedle Paryż przy ulicy Jesionowej);

foto: Dominik Gajda

Antoni Strzelecki

utwardzenie nawierzchni terenu przy
ulicy Joliot-Curie 3; miejsca postojowe wzdłuż hałdy od stacji trafo
do ścieżki komunikacyjnej przy ul.
3 maja; budowa wybiegu dla psów
w Parku Dworskim w dzielnicy
Nowy Bytom przy ulicy Parkowej;
stworzenie terenu zielonego ogrodzonego żywopłotem z ławeczkami
dla starszych osób przy ul 1 Maja;
renowacja parkietu hali MOSiR przy
ulicy Kłodnickiej; remont kaplicy

Głos eksperta
piotr masłowski,
dyrektor centrum rozwoju inicjatyw społecznych
Budżet obywatelski (partycypacyjny) to coraz bardziej popularna
metoda dzielenia się z mieszkańcami władzą i odpowiedzialnością
w polskich samorządach. W tym roku około 30 jednostek samorządu terytorialnego, zwykle tych większych tj. powiatów grodzkich,
zdecydowało się uruchomić tę procedurę. Polega ona na tym, że
mieszkańcy mają możliwość zadecydowania o wydatkach pewnej,
zwykle bardzo małej w stosunku do całego budżetu miasta kwoty.
Proces polega na zgłaszaniu propozycji ze strony mieszkańców, a
następnie odbywa się powszechne głosowanie w którym mieszkańcy
wybierają przedsięwzięcia do realizacji. Budżet obywatelski ma wiele
zalet. Pozwala mieszkańcom realnie uczestniczyć samorządności,
poprzez dopuszczenie ich do decyzji. Ma też ogromne znaczenie
edukacyjne. Obywatele uczą się jak wygląda mechanizm promocji
i wyborów od środka. Dowiadują się jakie są rzeczywiste koszty
inwestycji i działa społecznych. Poznają też potrzeby i opinie swoich
sąsiadów. Tak buduje się prawdziwą, zaangażowaną demokrację.

św. Józefa przy ulicy Kaczmarka
9; wybrukowanie oraz oświetlenie
ulicy Cichej w Bielszowicach; Park
Aktywności – Stara Bykowina ul. Plebiscytowa-Pordzika. W głosowaniach
wzięło udział blisko 3,5 tys. rudzian!
To zupełnie niezły wynik jak na nieco
ponad 140-tysięczne miasto.
W Jastrzębiu-Zdroju, póki co, z
obywatelskiego budżetu wycofano
się. Prezydent miasta stwierdził, że
nie chce w pośpiechu realizować takiego przedsięwzięcia. Pod znakiem
zapytania stanął budżet obywatelski
w Bielsku-Białej. Nadzór prawny
wojewody śląskiego zakwestionował
uchwałę w tej sprawie. Podważono
m.in. możliwość zgłaszania projektów do realizacji przez rady osiedli
i organizacje pozarządowe. Według
urzędników wojewody, propozycje
może zgłaszać mieszkaniec, a nie
np. stowarzyszenie. Zdecydowano
się wprowadzić poprawki do uchylonego dokumentu i jeszcze raz go
przegłosować.
Wygląda na to, że miasta i gminy
będą musiały pogodzić się z budżetami obywatelskimi. „Rzeczpospolita”
napisała niedawno, że PSL chce, by w
każdej gminie powyżej 5 tys. mieszkańców o części wydatków decydowali
sami obywatele. Ludowcy mają już

projekt ustawy w tej sprawie. Według
nich na budżet obywatelski gmina
musiałaby przeznaczyć minimum 1
proc. wydatków. W jaki sposób dzielone byłyby te pieniądze? – Można
na przykład powołać komisję budżetu
obywatelskiego, do której mieszkańcy
składaliby propozycje konkretnych
inwestycji, a później odbywałoby się
głosowanie przez internet lub listownie
i realizowana byłaby inwestycja, która
zdobyłaby najwięcej głosów – mówił
gazecie Krzysztof Kosiński, rzecznik
PSL.
Pierwszy w Polsce budżet obywatelski wprowadził Sopot. Mieszkańcy

tego miasta już w 2011 roku głosowali,
na co wydać 7 mln złotych. W pierwszym głosowaniu wzięło udział 3 tys.
osób, czyli ok. 8 proc. uprawnionych
do głosowania. W tym roku budżety
funkcjonują już m.in. w Łodzi, Poznaniu, Elblągu, Gdańsku, Szczecinie
czy Olsztynie. Łódź oddała mieszkańcom 20 mln złotych, a w głosowaniu
wzięło udział prawie 130 tys. osób,
to 18 proc. mieszkańców. Wybrano
aż 47 inwestycji do realizacji w 2014
roku. To m.in. remont schroniska dla
zwierząt, miejska sieć WiFi, łódzki
rower miejski czy hospicjum domowe
dla dzieci.

Głos mieszkańca
Ponieważ dotychczasowy budżet jest tak „tajny” że nawet radni
nie są w stanie dokładnie wiedzieć gdzie i na co idą środki, od
wielu lat domagamy się budżetu zadaniowego. U nas obietnice i
skopiowany pomysł budżetu obywatelskiego, a w mądrzejszych
miastach budżet zadaniowy. Przy ogromnej reklamie, kłamstwach
przekonuje się mieszkańców, że nic lepszego ich dotychczas nie
spotkało. To zapytajmy „starych” radnych na podstawie czego jak
nie informacji mieszkańców zgłaszali dotychczas takie inwestycje jak
planty, place zabaw, remonty dróg i chodników? Budżet obywatelski
tak nagłaśniany to raptem trzy promile budżetu czyli 99,7% budżetu
został zamknięty dla mieszkańców? O tych promilach będzie głośno
a te 99,7% to po cichu rozdawane? Tym 99,7% budżetu, setkami
milionów mieszkańcy mają się nie interesować? Ja proponuję, aby
te promile oddać władzy do dzielenia a pełne ujawnienie tych setek.

10 Policja
Pobili i uwięzili
w piwnicy

N

ajpierw go pobili i grozili
śmiercią, a potem przetrzymywali w piwnicy. Wszystko
to dla 100 złotych i butelki alkoholu.
Dwóch odpowiedzialnych za to mężczyzn zatrzymali policjanci z wydziału antynarkotykowego.
Ta historia rozpoczęła się pod
koniec czerwca tego roku. Dwaj
mężczyźni napadli na 22-letniego
mieszkańca Katowic i siłą zaciągnęli
do piwnicy w jednym z bloków na
ulicy Paderewskiego. Katowiczanin
był przetrzymywany w niej przez kilkanaście godzin. W tym czasie sprawcy
bili go, żądając 100 złotych. Gdy nie
dostali pieniędzy, zmusili go do kradzieży butelki alkoholu. Powiedzieli, że
jak tego nie zrobi, to zostanie kaleką.
Po kradzieży, która odbyła się "pod
okiem” prześladowców, mężczyzna
został ponownie uwięziony. Napastnicy znęcali się nad nim i po raz kolejny
grozili śmiercią. Siłą zmusili go do
picia skradzionego alkoholu. Dzięki
determinacji i sprytowi 22-latkowi
udało się przechytrzyć „porywaczy”
i uciec. Informacja o tym zdarzeniu
trafiła do policjantów dopiero po
kilku tygodniach. Rozpoczęły się ich
poszukiwania. Teraz sprawcy zostali
zatrzymani. Okazali się nimi mieszkańcy Katowic w wieku 19 i 23 lat.
W mieszkaniu młodszego znaleziono
100 „działek” dilerskich amfetaminy.
Obaj zostali już tymczasowo aresztowani. Za pozbawienie wolności, groźby
karalne, pobicie i próbę wymuszenia
100 złotych, każdemu z podejrzanych
grozi dziesięcioletni pobyt w więzieniu.

Zdewastował
cmentarz żydowski

P

olicjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości przeciwko mieniu ustalili, kim jest
sprawca dewastacji cmentarza żydowskiego przy ulicy Kozielskiej
w Katowicach. Do zdarzenia doszło w nocy z 14 na 15 października.
Szkody wycenione zostały na kilkanaście tysięcy złotych. Sprawcą okazał się... 12-latek.
Policjanci otrzymali zgłoszenie,
że na cmentarzu przy ulicy Kozielskiej
zostało zniszczonych 9 grobów. Od 15
października sprawdzali każdą informację na temat dewastacji. Jedna z nich
wskazywała, że odpowiedzialnym za to
może być mieszkający w pobliżu cmentarza nieletni. Przeprowadzone działania
potwierdziły, że zniszczeń grobów dopuścił się 12-letni chłopiec. Z uwagi na
tak młody wiek, jego sprawa zostanie
przesłana do sądu rodzinnego. Śledczy
wyjaśniają, jaki był motyw tak nagannego
działania.
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Brutalny gwałt w Myszkowie
Policjanci z Myszkowa
zatrzymali mężczyznę,
podejrzanego o zgwałcenie
49-letniej kobiety. 23-latek
wpadł dzięki reakcji świadka,
który widząc zdarzenie,
natychmiast powiadomił o
tym lokalną komendę Policji.
Na wniosek śledczych
i prokuratora, sędzia
zdecydował o tymczasowym
aresztowaniu gwałciciela...

D

o zdarzenia doszło w nocy
z piątku na sobotę na ulicy
Wyszyńskiego w Myszkowie.
Tuż po 1.00 49-letnia kobieta, wracając do domu z miejscowego baru,
została zaatakowana. Napastnik zaciągnął ją w zaciemnione miejsce w
pobliże bloku, a następnie używając
przemocy zgwałcił. Kobieta broniąc

Podszywali się pod
oficerów CBŚ

Z

awierciańscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy
podszywając się pod oficerów
Centralnego Biura Śledczego, usiłowali oszukać 51-letnią kobietę. Usłyszeli
zarzuty. Teraz grozi im 8-letni pobyt
w więzieniu.
Sprawca został zatrzymany na
gorącym uczynku przez policjantów z
Wydziału Kryminalnego komendy w
Zawierciu. Sprawcy zadzwonili do 51-letniej mieszkanki miasta, podając się za
oficerów CBŚ. Mężczyźni, w zamian
za „polubowne załatwienie sprawy”
rzekomego posiadania narkotyków i
uniknięcia odpowiedzialności karnej
przez jej syna, zażądali 4 tys. zł. Policjanci zatrzymali jednego z przestępców
na stacji paliw w Zawierciu, gdzie miało
dojść do przekazania pieniędzy. Kilkanaście minut później zatrzymano również
jego wspólnika. Oszuści to 29 i 36-letni
mieszkańcy gminy Ogrodzieniec. Obaj
trafili do policyjnego aresztu.

Złamał zakaz
stadionowy

C

horzowscy policjanci zatrzymali 25-letniego łodzianina, który
złamał sądowy zakaz i uczestniczył w meczu piłki nożnej na stadionie Ruchu Chorzów. Sympatyk Zawiszy
Bydgoszcz odpowiadał przed sądem
w trybie przyspieszonym...
Na spotkanie pomiędzy Ruchem
Chorzów a Zawiszą Bydgoszcz przyjechała grupa około 300 sympatyków
drużyny gości. Wśród nich znalazł się

Kryminalni z bytomskiej komendy
otrzymali informację o osobie handlującej
"lewym" towarem. Funkcjonariusze obserwowali mieszkanie przy ul. Zabrzańskiej.
Gdy zapukali do drzwi, otworzył im,
bardzo zdziwiony ich widokiem, 47-letni
bytomianin. Stróże prawa zabezpieczyli
towar oraz gotówkę w kwocie ponad 17
tys. zł. Mężczyzna przyznał się do przestępstwa, za które grozi mu grzywna oraz
do 3 lat więzienia. Bytomski prokurator
zastosował wobec niego poręczenie majątkowe w kwocie 5 tysięcy złotych.

Chcieli ukraść
2 tony złomu

się, wzywała pomocy. Jej krzyk
usłyszał przypadkowy mężczyzna,
spacerujący w tej okolicy z psem.
Widząc, że kobieta potrzebuje pomocy, natychmiast powiadomił o tym
funkcjonariuszy. Policjanci szybko
pojechali na miejsce i tam zatrzymali sprawcę. Okazał się nim 23-letni
myszkowianin, który w przeszłości

odsiadywał już wyrok za podobne
przestępstwo na tle seksualnym. W
ubiegłym roku opuścił zakład karny.
Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu
zarzutu zgwałcenia w warunkach
powrotu do przestępstwa, czyli tzw.
recydywy. Teraz grozi mu kara nawet
kilkunastu lat więzienia.

jeden kibic, którego nie powinno być
na meczu. Policjanci na monitoringu
zauważyli 25-letniego łodzianina, który
złamał orzeczony zakaz sądowy uczestniczenia w imprezach o charakterze
masowym do grudnia 2014 roku. Stróże prawa oczekiwali na mężczyznę przy
wyjściu za stadionu. 25-latek został
zatrzymany tuż po zakończeniu meczu.
Podejrzany o to przestępstwo łodzianin
został doprowadzony chorzowskiego
sądu. Rozpatrujący sprawę w trybie
przyspieszonym sędzia zarządził 1000
złotych grzywny oraz obciążył go kosztami sądowymi.

Tragiczny
wypadek na S1

Napadli na stację
benzynową

J

astrzębscy policjanci zatrzymali
dwóch młodych mężczyzn podejrzanych o napad na stację benzynową. Sprawcy nożami sterroryzowali pracownice, a następnie zabrali
z kasy pieniądze.
Napastnicy zabrali z kasy banknoty oraz kasetkę z bilonem, po czym
spłoszeni przez klienta, który podjechał pod dystrybutor, uciekli. Chwilę
później zatrzymał ich policyjny patrol.
Do tego czasu 19 i 21-latek zdążyli
pozbyć się kasetki, noży i odzieży.
Znaleziono jednak przy nich zrabowane pieniądze, a później, w pobliżu
stacji, inne porzucone przedmioty.
Obaj zatrzymani byli pijani. Badanie
alkomatem wykazało w ich organizmach po dwa promile alkoholu. Po
wytrzeźwieniu usłyszeli zarzuty. Za
rozbój mogą trafić do więzienia nawet
na 12 lat. O ich dalszym losie zdecyduje teraz prokurator i sąd.

B

ędzińscy policjanci ustalają dokładne okoliczności tragicznego
wypadku drogowego, do jakiego doszło na trasie S1 w Mierzęcicach.
Najprawdopodobniej w trakcie wyprzedzania kierowca opla astry zderzył
się z jadącą z przeciwka ciężarówką.
W wyniku doznanych obrażeń kierowca opla poniósł śmierć na miejscu
wypadku. Podróżujący wraz z nim dwaj
mężczyźni w wieku 22 i 26 lat - również
mieszkańcy Kędzierzyna - Koźla - zostali
przewiezieni do szpitala. Niestety, pomimo udzielonej im pomocy medycznej,
młodszy z pasażerów również zmarł

Towar
za 135 tys.

P

olicjanci z bytomskiej komendy
przechwycili około 12 tysięcy paczek papierosów, 140 kilogramów
tytoniu oraz 130 litrów alkoholu bez polskich znaków akcyzy. Wartość zabezpieczonej kontrabandy oszacowano wstępnie
na około 135 tysięcy zł. Zatrzymanym jest
47-letni bytomianin, który przyznał się do
przestępstwa, za które grozi mu grzywna
oraz do 3 lat więzienia. Bytomski prokurator zastosował wobec niego poręczenie
majątkowe w kwocie 5 tysięcy złotych.

P

olicjanci z Zabrza zatrzymali na
gorącym uczynku trzech mężczyzn podejrzanych o kradzież
2 ton złomu z wagonów kolejowych.
Sprawcy wpadli bezpośrednio po tym,
jak zrzucili z wagonów transportowane odciągniki.
Policjanci ogniwa interwencyjnego
patrolowali teren dzielnicy Biskupice. Kiedy podjechali pod dworzec kolejowy przy
ulicy Ziemskiej, zauważyli zaparkowanego
volkswagena golfa w którym siedział mężczyzna. Postanowili wylegitymować go i
sprawdzić co robi w tym miejscu. Kiedy
wykonywali tę czynność usłyszeli trzaski
dobiegające ze szlaku kolejowego. Funkcjonariusze przerwali legitymowanie i pobiegli
w kierunku niepokojących hałasów. Na
miejscu zastali rozbiegającą się na ich widok
grupę mężczyzn. Mundurowi zatrzymali 3
z nich. Okazali się nimi dwaj 19-latkowie
oraz jeden 26-latek. Cała trójka została
osadzona w policyjnym areszcie. Zrzucone
z wagonów elementy o łącznej wadze 2 ton
zostały zabezpieczone i oddane właścicielowi. Zatrzymanym grozi do 5 lat więzienia.

Areszt dla fałszywego pośrednika

N

a 3 miesiące do aresztu śledczego trafił fałszywy pośrednik,
który oferował ludziom pracę na plantacjach winogron w Portugalii. Mężczyzna pobierał również zaliczki na poczet remontów mieszkań,
a następnie zrywał kontakt z pokrzywdzonymi. Na jego trop wpadli kryminalni z Żor, którzy ustalili tożsamość
i zatrzymali oszusta.
25-latek stanął przed sądem, który
wpadł w ręce kryminalnych po tym, jak
oszukał 32-letnią mieszkankę Żor. Mężczyzna wywiesił na słupie ogłoszenie zawierające ofertę wykonania prac remontowo-budowlanych. Kobieta zadzwoniła pod
podany numer i umówiła się na spotkanie
z usługodawcą. Ten w czasie rozmowy
oświadczył, że potrzebuje 1000 złotych
tytułem zaliczki na materiały budowlane.
Kobieta przekazała mu pieniądze jeszcze
tego samego dnia. Niestety, jak się później
okazało, mężczyzna przy sporządzaniu
umowy podał fałszywe dane, najwyraźniej nie miał zamiaru się z niej wywiązać.
Policjanci ustalili prawdziwą tożsamość i
zatrzymali 25-latka oraz dotarli do innych
pokrzywdzonych. Na wniosek śledczych
mężczyzna został tymczasowo aresztowany, grozi mu do 8 lat więzienia.
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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.

Okrężna 3/3 - parter, Ruda Śląska 5

47,58 m2 M-3, wod –kan, gaz, łazienka z wc

55.669,00 zł

2.800,00 zł

5.570,00 zł

2.

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

46,87 m 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.

Cmentarna 11/4 – I piętro, Świętochłowice

37,47 m2 M-2, wod – kan, gaz łazienka z wc

43.802,00 zł

2.200,00 zł

4.380,00 zł

5.

Hajdy 6/4 – I piętro, Chorzów

65,29 m M-3, wod – kan, gaz wc

61.242,00 zł

3.100,00 zł

6.120,00 zł

6.

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

7.

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

8.

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

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

205.000,00 zł

10.300,00 zł

20.500,00 zł

2

2

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w Rudzie Śląskiej 7 ul. Ks. L. Tunkla 147 pokój 114 (sala konferencyjna) w dniu 05.12.2013r. Godz. 900. Oferty powinny być składane w Kancelarii Spółdzielni (pokój 213) w zaklejonych kopertach opisanych w następujący
sposób: - „Przetarg na nieruchomość lokalową”, adres nieruchomości, której oferta dotyczy, imię, nazwisko oferenta. Oferta powinna zawierać dane określone w „Regulaminie zasad ustanawiania i zbycia odrębnej własności nieruchomości lokalowej w
drodze przetargu”. Regulamin wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni lub dostępny na naszej stronie www.perspektywa.com.pl. Bliższych informacji uzyskać można w Biurze Zarządu Spółdzielni pokój 209.
Osoba wygrywająca przetarg powinna do 30 dni od daty jego przeprowadzenia wpłacić przelewem na konto Spółdzielni Bank PEKAO SA Nr 88124013691111000024231910 zaoferowaną cenę nabycia nieruchomości, oraz koszt sporządzenia operatu szacunkowego
w wysokości 184,50zł, a także pokryć koszty sporządzenia aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej.
Wadium w ustalonej wysokości należy wpłacić w Kasie Spółdzielni najpóźniej do 04.12.2013r. do godz. 1400 lub na rachunek Spółdzielni Bank Śląski nr 71 1050 1214 1000 0010 0115 8334, przy czym za datę wpływu na rachunek Spółdzielni uważa się dzień uznania
rachunku bankowego.
Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty wadium. Termin składania ofert do 04.12.2013r. tel.: 243-96-37 w. 20,21. Możliwość oglądania lokali w dniu 27.11.2013r w godz. od 1230 do 1500 i 28.11.2013r 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 5, ul. Chrobrego 10

14,73 m2

Wod – kan, c.o., wc

sklep przemysłowy

6,00 zł

500,00 zł

3.

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

42,30 m

Wod – kan, brak wc (z możliwością wykonania)

-

4,30 zł

500,00 zł

4.

Ruda Śląska , ul. J.III. Sobieskiego 15,
(wymiana okien wykonana będzie przez Społdzielnię)

34,52 m2

Wod – kan

sklep z odzieżą używaną

5,00 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 m2

Wod – kan

sklep spożywczy

5,00 zł

500,00 zł

7.

Ruda Śląska 3, ul. Powstańców 6

29,20 m

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 m2

Wod-kan, gaz, co, wc

sklep z odzieżą używaną

15,30 zł

1.000,00 zł

2

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
04.12.2013r. 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 03.12.2013r.do godz.1400
Termin składania ofert do 03.12.2013r.
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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Najchętniej wybierana
przez rodziców

W

tym tygodniu prezentujemy Państwu
mikrofalówkę ME83X Samsung.
Produkt południowokoreańskiej firmy jest doskonałym wyborem szczególnie dla
rodziców z małymi dziećmi. - Aby skorzystać z
mikrofalówki trzeba najpierw wpisać specjalny
kod. Dzięki temu nie musimy się obawiać, że
naszym pociechom coś się stanie – tłumaczy
jeden z pracowników sklepu RTV EURO AGD
przy ulicy Wolności 10 w Chorzowie.

Emalia ceramiczna mikrofalówki jest bardzo
wytrzymała. Dzięki temu na jej powierzchni nie
powstają żadne odbarwienia, będące skutkiem
działania ciepła, nawet po długotrwałym użytkowaniu. - To zdecydowanie wyróżnia tę mikrofalówkę
na tle innych. Poza tym utrzymanie czystości w jej
wnętrzu jest bardzo proste – mówi pracownik sklepu RTV EURO AGD. Powłoka z emalii ceramicznej
zapobiega przywieraniu, dzięki czemu tłuszcz i inne
pozostałości można łatwo wyczyścić. Wystarczy po

użyciu przetrzeć powierzchnię wilgotną ściereczką.
Kolejnym atutem mikrofalówki ME83X Samsung jest to, że nie absorbuje wilgoci. Dzięki temu
podczas gotowania dwóch różnych potraw, nie
następuje mieszanie się ich zapachów oraz smaków.
Wnętrze z emalii ceramicznej zapobiega również
rozwojowi bakterii i zapewnia bardziej higieniczne
użytkowanie produktu. Klientów przyciąga jednak
nie tylko jej niezawodność oraz wielofunkcyjność.
Jak przekonują specjaliści, mikrofalówkę ME83X
Samsung warto wybrać również ze względu na
design. - Jest estetyczna i pasuje praktycznie do
każdej nowoczesnej kuchni. Jest też cicha i bardzo
łatwa w obsłudze. To kolejny powód dla którego
nasi klienci chętnie ją wybierają – mówi pracownik
chorzowskiego sklepu.
W następnych numerach będziemy prezentować
Państwu kolejne produkty dostępne w ofercie RTV
EURO AGD. Pracownicy sklepu przy ulicy Wolności 10 w Chorzowie ponownie doradzą jaki sprzęt
wybrać i na co zwrócić uwagę podczas zakupu!

Samsung ME83X
kuchenka mikrofalowa | nr kat. 119445 03
Pojemność: 23 litry; Moc mikrofal: 800 W; Funkcje podstawowe:
gotowanie, podgrzewanie, rozmrażanie; Funkcje dodatkowe: 3 programy gotowania (Auto Cook), 6 poziomów mocy, blokada rodzicielska,
system TDS, szybkie rozmrażanie, timer, zegar; Wykończenie wnętrza: emalia ceramiczna; Kolor: srebrny; Wymiary (szer. x wys. x gł.):
48,9 x 27,5 x 33,8 cm; Waga: 12 kg; Gwarancja: 24 miesiące
Cena: 329 zł 399 zł; Raty 30 x 0%

Na jesienną chandrę
Kucharz gwiazd Michał Bałazy poleca Czytelnikom
trzy przepyszne ciasta, idealne na jesienną chandrę.
CIASTO
„CYTRYNKA”
Składniki: 1 opakowanie margaryny (250g); 1 szklanka drobnego cukru; 4 jajka; 2 szklanki
mąki (polecam tortową); 1 czubata
łyżeczka proszku do pieczenia; 1
duża cytryna.
Margarynę ucieramy z cukrem
i pojedynczo dodawanymi jajkami
na jednolitą masę. Skórkę z cytryny ścieramy na drobnej tarce i

wyciskamy sok. Skórkę mieszamy
z sokiem i odstawiamy na chwilkę.
Następnie do masy wsypujemy 1
szklankę przesianej mąki i proszek
do pieczenia. Mieszamy. Dodajemy sok ze skórką z cytryny i drugą
szklaną mąki. Wszystkie składniki
dokładnie ze sobą łączymy. Ciasto
przelewamy do blachy, posmarowanej margaryną i posypanej bułką tartą lub wyłożonej papierem
do pieczenia. Pieczemy 40 minut
w temperaturze 180 stopni.

CIASTO
DYNIOWE
Składniki: 3/4 szklanki oleju;
1 szklanka cukru; 1 i 2/3 szklanki mąki pszennej; 3 duże jajka; 2
pełne szklanki startej na grubych
oczkach dyni (nie więcej, bo może
wyjść zakalec!); 1,5 łyżeczki sody;
1,5 łyżeczki cynamonu; 1,5 łyżeczki kakao; 1,5 łyżeczki proszku do
pieczenia; bakalie.

FRANCUSKA
BRIOCHE
- POLSKA BRIOSZKA

Do miski wlewamy odmierzony olej, wsypujemy cukier i ucieramy około 3 minuty mikserem.
Wbijamy po jednym całym jajku,
ciągle ubijając. Następnie dodajemy stopniowo mąkę przesianą z
cynamonem, kakao, proszkiem
do pieczenia i sodą. Miksujemy.
Do masy dokładamy stopniowo
startą dynię i ucieramy. Na końcu dodajemy bakalie i mieszamy
łyżka lub łopatką. Pieczemy około
50 min. w temp. 180 stopni C w
tortownicy o średnicy 24 cm, wyłożonej papierem do pieczenia. Po
wystudzeniu ciasto można polać
czekoladą lub lukrem.

Składniki: 370 g mąki pszennej
tortowej; 50 g drobnego cukru; 50 g
świeżych drożdży; 1 łyżeczka soli; 100
ml ciepłego mleka; 3 jajka; 170 g miękkiego masła;1 słoiczek 200-gramowy
dżemu pomarańczowego; roztrzepane
jajko do posmarowania ciasta.
Rozpoczynamy od przygotowania rozczynu - mieszamy ciepłe mleko, pokruszone drożdże, 1 łyżeczkę
cukru i 1 łyżkę mąki, odstawiamy
do wyrośnięcia na 10 minut pod
ściereczką. Do miski przesiewamy
mąkę, następnie dodajemy cukier,
przygotowany wcześniej rozczyn
drożdży, sól i jajka. Mieszamy
wszystkie składniki drewnianą łyżką. Ciasto wyrabiamy ręką przez 10
minut. Następnie dodajemy miękkie
masło, cały czas wyrabiając rękami
(10 minut). Kiedy ciasto jest już
gładkie i elastyczne, przykrywamy

ściereczką i odstawiamy na 1 godzinę do wyrośnięcia.
Tortownicę o średnicy 26 cm
smarujemy masłem i wykładamy
papierem do pieczenia. Wyrośnięte
ciasto dzielimy na 12 równych części.
Formujemy placki, w środek wkładamy po 1 łyżce dżemu pomarańczowego, zlepiamy brzegi i formujemy
kulkę. Układamy w formie łączeniem
do dołu, jedna kulka obok drugiej.
Następnie tortownicę wypełnioną brioszkami odstawiamy na pół
godziny do podrośnięcia. Piekarnik
nagrzewamy do 180 stopni. Wierzch
ciasta smarujemy roztrzepanym jajkiem i wstawiamy do nagrzanego
piekarnika. Pieczemy przez 30 minut.
Mniej więcej w połowie pieczenia,
na bułki kładziemy kawałek folii
aluminiowej, zapobiegnie to zbytniemu zarumienieniu się góry ciasta.
Po upieczeniu od razu wyjąć bułki z
piekarnika. Po około 20 minutach
zdjąć obręcz z blaszki i studzić jeszcze
przez kilkanaście minut. Notował: AS

www.kurierpolski24.pl

Ksiażki na długie jesienne wieczory
Jeśli ktoś kocha czytać,
a wiadomo - jesienią i zimą
mamy na to dużo więcej czasu,
w tym temacie znajdzie kilka
książek wartych polecenia.
Powieści Aleksandry
Marininej to coś dla wielbicieli
kryminałów. Mroczny świat
współczesnej Rosji, intrygi,
maﬁjne porachunki, szaleni
zabójcy... I wszystko to
napisane w taki sposób, że nie
sposób się oderwać.

W

arto wspomnieć, że autorka długo
pracowała w rosyjskiej policji - ma
więc pojęcie, o czym pisze. Markus
Zusak "Złodziejka książek” - Historia
dziesięcioletniej Liesel, a w tle holocaust. Przedstawiony
jednak w jednyny w swoim rodzaju sposób - tego się
nie da opowiedzieć, to trzeba po prostu przeczytać.
:) Książka zaliczana do literatury dla dzieci, jednak
warto ją przeczytać w każdym wieku. Clifford Chase,
„Oskarżony pluszowy M." Miś Winkie siada na ławie
oskarżonych. Za co? Tego sam nie wie. Po prostu wzięli
i wsadzili do więzienia, a teraz sądzą. Za inność - bo
dla niego światem rządzą uczucia. Książka zabawna
we wzruszający sposób, na pewno warta polecenia.
Carlos Riuz Zafon, "Cień wiatru" Magiczna opowieść
rozgrywająca się tuż po wojnie w Barcelonie. Trochę
kryminału, trochę romansu, wszystko opowiedziane

delikatnie, bez współczesnej nachalności. No i świetne
postaci z Ferminem Romero de Torres na czele - w jego
wypowiedziach ujawnił się talent językowy autora.
Można Cejrowskiego lubić, można nie lubić, ale nie
sposób przejść obojętnie wobec jego książek. Jak nie
lubię literatury podróżniczej, tak te książki zdecydowanie polecam.
Wszystko w nich opowiedziane tak,
że od razu
chce się
czytać

dalej. Saga o wiedźminie Andrzeja Sapkowskiego licząca 5 tomów. Każdy
kolejny - dłuższy, a jednak paradoksalnie - szybciej czytany. Język, którego nie da się
opisać, postaci, które na zawsze zostają w głowie, no i
dużo akcji. Nie bez powodu saga jest już kultowa. Walter Moers, "Miasto śniących książek" Niby literatura
fantastyczna, niby trochę dla dzieci (bardzo dużo w niej
rysunków samego autora, który zresztą jest znanym na
Zachodzie twórcą komiksów), ale przede wszystkim:
pozycja obowiązkowa dla wielbicieli książek. Młody
smok, początkujący pisarz, trafia do krainy, w której

królują książki. Tam przeżywa mnóstwo przygód.
Najciekawsze jednak są postaci, które spotyka. I mała
ciekawostka o autorze: w jednym ze swoich komiksów
stworzył postać nazywającą się "Adolf. Nazistowska
świnia". Od tamtej pory przebywa w ukryciu i bardzo
rzadko udziela wywiadów - niemieccy neonaziści wydali na niego wyrok śmierci. Eric Emmanuel Schmitt,
"Przypadek Adolfa H." Co by było, gdyby Hitler dostał
się na Akademię Sztuk Pięknych - czyli opowieść o
tym, jak jedno wydarzenie w życiu jednego człowieka
mogło zmienić los całego świata - i nie ma w tym żadnej
przesady. Thrillery Harlana Cobena wszystko jedno, po
który się sięgnie - zostanie pochłonięty w jeden wieczór.
Mnóstwo akcji i zakończenie, którego nie sposób się
domyślić - tak powinna wyglądać
lekka lektura na
długi jesienny
wieczór. Dorota Terakowska
"Córka czarownic" książka
d la mi łośni ków
fantasy i nie tylko. Tematem tej książki jest dorastanie młodej dziewczyny do
roli królowej. Książka ta adresowana
jest do młodzieży i dorosłych. Wartaka
akcja, nieoczekiwane zwroty wydarzeń i
oczywiście magia. Książka rewelacyjnie napisana i
wielokrotnie nagradzana. Moim zdaniem najlepsza
książka Terakowskiej. Agatha Christie "Autobiografia"
Historia jej życia, małżeństw, podróży, motywów pisania poszczególnych powieści, dzieciństwa...Losy Agathy
nadawałyby się na niezły serial obyczajowy...Miłość,
zdrada, wojny, wzloty i upadki...a wszystko to pisane
piórem kobiety wyrosłej w kulcie królowej Wiktorii..
Dwutomowa, obszerna książka z pewnością nadaje się
na długie, jesienne wieczory...

Kulinarne sposoby na poprawę nastroju

W

sezonie na jesienne chandry szczególnie warto
zwrócić uwagę na to co
jemy. W prosty sposób możemy sobie
bowiem poprawić humor sięgając
po produkty z niżej przedstawionej
listy. Najoczywistszym lekarstwem
na smutki wydaję się być sięgnięcie
po "coś słodkiego".
Niestety - cukier w nich zawarty
zadziała tylko na krótką metę, a przyrost tkanki tłuszczowej spowodowany
nadmiernym ich spożywaniem może
tylko przysporzyć nam kolejnej fali
złego samopoczucia. Musimy znaleźć inne źródło glukozy dla naszego
organizmu. Najlepszym źródłem glukozy będą zatem owoce, zwłaszcza te
egzotyczne takie jak banany, ananasy,
figi czy papaja. Dostarczą one ponadto
organizmowi serotoniny, a więc słynnego "hormonu szczęścia". Najlepiej
sięgać po owoce bardzo dojrzałe, w
nich właśnie znajduje się najwięcej
węglowodanów. Jeśli jednak koniecznie musimy sięgnąć po produkt
zaliczany do grupy słodyczy, niech

będzie to czekolada, najlepiej gorzka.
Dzięki zawartym w niej antyoksydantom spada ryzyko zachorowania
na wiele dolegliwości, w tym depresji.
W poprawie nastroju pomoże nam
również magnez, którego ogromnym
źródłem są pestki dyni i słonecznika,
które mogą być alternatywną dla chipsów czy paluszków przekąską. Sporą
dawkę magnezu znajdziemy również
w orzechach. Szpinak zawiera całe
mnóstwo przeciwutleniaczy nieocenionych w profilaktyce nowotworowej.

Do spółki w zawartym w nim kwasem
foliowym będzie ponadto świetnym
lekarstwem na zmęczenie czy trwające
dłużej osłabienie organizmu. Nie tylko
pieczywo z resztą - w przypływach
złego nastroju warto sięgać również
po pełnoziarnisty makaron czy brązowy ryż, które będą niezastąpionym
źródłem niezbędnych w takich sytuacjach witamin z grupy B, żelaza i
cynku. Szczególnie warto wprowadzić
do swojej diety ryby tłuste tj. łosoś
czy halibut. Zawarte w nich kwasy

omega oraz tryptofan to kolejne źródła
dobrego nastroju. Dobrą odpowiedzią
na zwiększone w okresach obniżonego
nastroju zapotrzebowanie organizmu
na te właściwe (a więc nie pochodząc
ze słodyczy) węglowodany będzie każda potrawa z jaj. Kromka pełnoziarnistego chleba z ugotowanym jajkiem
czy pastą jajeczną to zbawienna w
skutkach mieszanka węglowodanów i
protein. Szczególnie polecana paniom
zmagającym się z Zespołem Napięcia
Przedmiesiączkowego. W sytuacjach
stresowych i przy migrenowych bólach głowy nieoceniona jest melisa.
Dla poprawienia nastroju możemy
przyrządzić sobie również wywar
z rumianku, rozmarynu czy mięty.
Podczas gdy tradycyjna herbata czy
kawa przez wzgląd na zawartą w nich
kofeinę nie będzie sprzymierzeńcem
w walce ze złym nastrojem, dobrym
pomysłem będzie sięgniecie po herbatę
zieloną. Ona również zawiera kofeinę, ale w zdecydowanie mniejszych
dawkach, a dzięki zawartości teiny
skutecznie odpręża i relaksuje zarówno ciało jak i umysł.

Porady 13
Horoskop
Wodnik 21.01. - 20.02.
Przesunięcie wizyty okaże się koniecznością. We środę będziesz mieć okazję
odnowienia starych kontaktów. W tym tygodniu jeszcze nie nie dostaniesz oczekiwanych
dokumentów - musisz poczekać do przyszłego wtorku.
Ryby 21.02. - 20.03.
Twoi bliscy dadzą o sobie znać w najmniej oczekiwanym momencie. Dla ciebie
takie spotkanie okaże się próbą opanowania.
Oprócz takich „atrakcji” będziesz musiał dopilnować prac porządkowych w domu.
Baran 21.03. - 20.04.
Nie spodziewaj się jakichś ulg, jeśli
chodzi o rozliczenie ostatniego okresu. Masz
szczęście, że rodzinne święto przypadło tym
razem w środku tygodnia. Dzięki uprzejmości
kilku osób zdążysz na czas.
Byk 21.04. - 21.05.
Nie lekceważ czyjegoś zaufania. Wypełnij ze swojej strony wszystkie zobowiązania, również te, które przejąłeś, a które nie
mają wiele wspólnego z twoją osobą. Bliźnięta przekażą ci sporo ważnych i potrzebnych informacji.
Bliźnięta 22.05. - 21.06.
Z kilku źródeł nadejdzie potwierdzenie
twoich domysłów. Dowiesz się też, że przysypianie, które tak lubisz, może być zdrowe,
jeśli tylko zachować pewne warunki. Nie zaniedbuj bycia punktualnym.
Rak 22.06. - 22.07.
Sprawdź jeszcze raz, czy wszystko
gra, jeśli chodzi o ostatnie przelewy. Masz
jeszcze kilka dni na zrobienie pozostałych
prac. Problem twoich znajomych okaże się
bardziej skomplikowany, niż myślałeś na początku.
Lew 23.07. - 22.08.
Znowu prognozy nie sprzyjają twojej
aktywności Dzięki temu, że “pomieszkasz”
trochę, będziesz mógł jako pierwszy odebrać
kilka radosnych wieści od waszych znajomych ze świata.
Panna 23.08. - 22.09.
Teraz będziesz musiał zrobić więcej
niż planowałeś – tak bywa. Nie warto układać
zimnych kalkulacji: „czy jeszcze mi się opłaca”? Niektóre rzeczy robi się wbrew oczywistym wyliczeniom. W tym tygodniu przed tobą
jeszcze jedno służbowe spotkanie.
Waga 23.09. - 23.10.
Wspólny obiad będzie dobrym
zwieńczeniem spędzonych dni. Postaraj
się włączyć do przygotowań, a już na pewno podzielcie koszta pomiędzy wszystkich.
Bądź dobrej myśli, jeśli chodzi o zdrowie Barana.
Skorpion 24.10. - 22.11.
Zrezygnuj wreszcie z bycia kimś, kto
wszystko wie lepiej. Nadarza się okazja nauczenia się czegoś od swoich kolegów po
fachu. To, czego dowiesz się w poniedziałek
może porządnie namieszać.
Strzelec 23.11. - 21.12.
Poranna kawa wypita w miłym towarzystwie „ustawi” resztę dnia, a nawet tygodnia. Twoi znajomi ucieszą się z perspektywy wspólnego wyjazdu. Dopilnuj spraw
w banku i ubezpieczalni. Zmarnotrawione
przedpołudnie uda się nadrobić w sobotę.
Koziorożec 22.12. - 20.01.
Pamiętaj o przekazaniu ważnej
wiadomości – w przeciwnym razie czeka
cię seria dokuczliwych telefonów. Po raz
kolejny ktoś uzna, że ma prawo do twojej
prywatności. Czasami lepiej wykasować
takich z pamięci.
Hogatha

14 Ogłoszenia

Cena 8200 zł. Tel. 515-515-663

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

Tipsy Katowice Chorzów Ruda Śląska
z dojazdem tanio. Tel.507 782 636
Oferuję sprzątanie mieszkań, pomoc
domową (okolice Tychów, Bierunia). Tel.
796 717 994
Usługi Minikoparka Rybnik Knurów
Żory Orzesze Leszczyny Czerwionka. 607
842 165
Strony internetowe, grafika, multimedia. 668-271-901
Mobilna myjnia parowa, pranie dywanów gorącą pianą, AdamPara.pl. 513
273 966
Dj - Wodzirej na wesele. Tel. 605 544
248
Przyjme szycie firan,poszerzanie
ubran itp. Tel. 508 477 080
Naprawa Laptopów, Ps3, PsP, X-box,
Wii, Kina Domowe, Reballing, TANIO!
795 796 052
lacji tel. 513-367-700

RÓŻNE

Sprzedam biurko komputerowe tanio
100 zł do negocjacji. 503 895 004
Stara lampa stojąca marmur antyk
ART DECO – BYTOM. 889 328 190
Pakowarka do posiłków Duni Form
DF10. Cena 3200 do negocjacji. Tel. +48
782 018 100
Sprzedam Lade do Baru, Recepcji !!!
8500 zł do negocjacji. Tel. 662-674-647
Fax -telefon model No. KX-F2610BX Panasonic sprzedam 100zł.
Tel. 504 668 880
Meble biurowe zestaw biurek (używane) tanio. 300 zł tel. 504 668 880
Manekiny 4 szt damskie męskie
krawieckie czarne jak NOWE. Tel. 792
524 460
Sprzedam Głowicę Pittlera V. Cena
2000 zł do negocjacji. Tel. 604 720 443
Sprzedam myjke fryzjerską, polecam,
cena 350 zł. Tel. 784 354 219
Uchwyt do monitora 32-60' NOWY,
Cena 100 zł Tel. 32 2514434.

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

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

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

Usługi fryzjerskie
W DOMU KLIENTA

32 241 47 46
Przeprowadzki
Kompleksowe
TRANSPORT
LOKALNY
KRAJOWY
MIĘDZYNARODOWY

tel. 531 944 531

PIZZA NA
TELEFON

662 626 767

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

32 494 33 57

Sprzedam Opel Zafira 2.2 DTI OPC
2004. Cena: 18 800. Tel. 502 013 700
Sprzedam Chevroleta AVEO z 2011
roku na gwarancji w bdb stanie. Tel. 601
48 65 14
Nissan X-Trail BEZWYPADKOWY
GAZ KLIMA 4X4 2002. Cena: 18 900 zł
do negocjacji. Tel. 531-621-731
SKODA SUPERB Elegance TDI Po
Liftingu 2007. Cena: 31 500 zł. Tel. 509
585 227
Sprzedam Mazde xedos v 6 144 km. Cena
3500 zł do negocjacji. Tel. 507 388 984
Ford Cougar 2.0 130KM* KLIMA.

Zostań Opiekunką Osób Starszych
w Niemczech, pracuj legalnie, zarabiaj
godnie - zgłoś się już dziś na www.opiekunki.interkadra.pl lub 666 891 947
Pakowanie towaru - Chorzów (Niedźwiedziniec) - studenci zaoczni. Tel.511 434
881
Zatrudnimy osoby do pracy na stanowisku kasjera - sprzedawcy w Katowicach
(Dąb). Tel. 322 057 023
Zatrudnimy: Kierowcę kat.B do obsługi klienta w terenie. własny samochód
w okresie próbnym. Tel.32 297 41 13
Salon poszukuje fryzjerów stylistów.
Wymagane doświadczenie. Tel.501 273
260
Poszukuje pilnie instalatorów sieci
wodno-kanalizacyjnych . Wymagane doświadczenie w zakresie obsługi niwelatora. Tel. 601 207 110
Bytom - Menager działu handlowego.
Tel. 601 404 501
Poszukujemy sprzątacza/ki samochodów ciężarowych , ciągników
z orzeczeniem o niepełnosprawności.
Tel. 728 430 914

DROBNE

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

USŁUGI

PR ACA

OGŁOSZENIA

tel.

MOTORYZACJA

Zwykły facet, 57 lat szuka Pani do
wspólnego życia. Tel.: 513 570 299.

tel. 32 494 33 57
reklama@kurierpolski24.pl

lacji tel. 513-367-700

M AT R Y M O N I A L N E

ul. Budowlana 5g
40-301 Katowice

SPRZEDAM POŁOWĘ DOMU,
BLIŹNIAK. DZIAŁKA 700 M2. BRZÓSTOWA KOŁO OSTROWCA ŚWIĘTOKSZYSKIEGO. TEL. 606-511-153
Sprzedam garaż w Katowicach - Chor z owsk a 198 (obok We so łego
Miasteczka).
Tel. 508-288-272
Bytom 21 m. kw. blok, C.O.., 39 tys. zł.
666730267
Działka 375m2 położona na ogródkach działkowych Oaza w Katowicach.
Tel. 601 387 664
Do wynajęcia małe mieszkanka typu
studio. Około 20 m2 w centrum Katowic.
Tel. 602 10 55 33
Zamienię mieszkanie 2 pokojowe na
większe w Katowicach. Tel. 503-555-566
LIGOTA PARK Lux mieszkanie 2-pokojowe na sprzedaż. Tel. 883 913 803
Sprzedam mieszkanie w Chorzowie
48m, 3 pokoje. Tel. 723 505 296
Mieszkanie 3 pokoje z ogródkiem
73m2. Tel. 518 601 008

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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PUNKTY DYSTRYBUCJI:
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OWCA w Kosmosie
K

atowickie Kino Kosmos na
cztery dni zamieni się w krainę lodu i wulkanów. Będzie
to okazja do przyjrzenia się bliżej
kinu islandzkiemu, a także do wzięcia
udziału w jednym z wielu wydarzeń
towarzyszących. Organizatorzy
zaplanowali m.in. warsztaty języka
islandzkiego oraz spotkanie z tłumaczem islandzkich kryminałów.
Wszystko to podczas Przeglądu Kina
Islandzkiego OWCA.
21.11 Czwartek
16:00 Either Way | reż. H. G. Sigurðsson; Islandia 2011, 82 min.
18:00 Astropia | reż. G. B. Gudmundsson; W. Brytania, Islandia, Finlandia
2007, 92 min.

1

2

3
2
1

9

4

5

10
13

3

14
4

5

20
22

17

18

7
24

25

26

27

28

29

30

31

34

35
39

36
40

38

41

42

43
13

46

37

44
12

45
10

F

estiwal Ars Cameralis z założenia poszukuje artystów ciekawych we wszystkich nurtach
współczesnej sztuki. Dlatego też w
programie tegorocznej edycji nie
może zabraknąć muzyki elektronicznej. 24 listopada w odremontowanym
Jazz Clubie Fantom w Bytomiu zagra
Slugabed.

Slugabed nie potrafi i nie chce
podążać za innymi. W czasie gdy setki jego brytyjskich kolegów po fachu
próbuje kopiować a to Buriala, a to
Hudsona Mohawke, a to jeszcze kogoś
innego, Slugabed skacze od jednej stylistyki do drugiej, bawi się nią i natychmiast porzuca. Gdy pół Londynu zachwyca się jakimś trendem, Slugabed
zdążył się już nim znudzić i rozpocząć
pracę nad wersją 3.0. Zamiast dać się
zaszufladkować i odcinać kupony,
szuka inspiracji wszędzie, a jedyny
wspólny mianownik jego utworów, to
absolutne szaleństwo. Jego produkcje
są na wskroś nowoczesne, zaskakujące i wyprzedzają konkurencję o całe

pokolenie. Ma niebywały zmysł do
melodii, choć często są one najpierw
masakrowane za pomocą cyfrowych
i analogowych narzędzi. Nie popełnił
jeszcze dwóch podobnych utworów.
Non-stop nagrywa i remiksuje, współpracuje z legendarną wytwórnią Ninja
Tune, ale prowadzi też swój label - Activia Benz - w którym wydaje tylko i
wyłącznie muzykę równie nowoczesną
i nieprzewidywalną, jak swoja. Nie
respektuje żadnych granic, również
geograficznych - wydaje artystów od
Los Angeles przez Glasgow aż po Moskwę. Na swojej stronie www napisał o
sobie, że jest po prostu kolesiem, który
kocha muzykę i nie lubi pisać o sobie
w trzeciej osobie. W czasie gdy czytaliście te słowa nagrał pewnie nowy
utwór i zremiksował trzy kolejne. Jest
tytanem pracy, ale przede wszystkim
genialnym producentem tanecznych
arcydzieł.
Bilety: 15/ 20 zł w sprzedaży za pośrednictwem Ticketpro.pl oraz Ticketportal.pl

POZIOMO: 1 - posag, 5 - zasłona, 8 - radula, 9 - Ilion, 11 - barbarzyńca, 12 - święta księga mazdaizmu, 15 - inkarnacja boga wisznu, 17 - kaftan, 20 - zwora, 21 - wręga, żebro usztywnia - jące kadłub statku, 24 - zwój, 25 - kokon
karaczanów, 28 - trogon, ptak żyjący w lasach tropikalnych, 29 - imak, 32 - surowy befsztyk, 33 - dawne miasto
w Estonii, Dorpat, 36 - symbol władzy królewskiej, 39 - motyw zdobniczy, muz. ozdobnik, 42 - stolica Albanii, 43
- czermień błotna, 45 - prycza, nary, 46 - organizacja polityczna, 47 - klika.
PIONOWO: 1 - gat. wierzby, 2 - czynny wulkan na Mindanao, 3 - potraw, 4 - strój treningowy, 5 - używka, 6 - pchła
piaskowa z tropiku, 7 - okazała galera, 10 - dawniej budka z mięsem, 13 - mit. gr. muza poezji miłosnej, 14 - muzułmański klasztor żebrzących mnichów, 16 - bieługa, 17 - szałas pasterski na puszcie, 18 - duży meteor, 19 - taniec
towarzyski, 21 - odm. kalcytu, 22 - ogłada towarzyska, 23 - utwór muzyczny, 26 - tkanina na pieluszki, 27 - mit. gr.
czarodziejka na wyspie ajaja, 30 - tętnica główna, 31 - niwa, 34 - imię żeńskie, 35 - wznoszony na zdrowie, 37 - peruka używana w staroż. Grecji, 39 - gorzknik, 40 - część kościoła 41 - zjawa, 44 - pierw. chem.
REMODELING SKÓRY DOJRZAŁEJ
KOLAGENOWA RECEPTURA 60+
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Bilety:
15 zł normalny / 13 zł ulgowy
10 zł normalny / 8 zł ulgowy (World
Shorts, The Weird Girls Project)
bilet na koncert: 10 zł
karnet na wszystkie ﬁlmy: 40 zł

Slugabed

Krzyżówka
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20:30 Zimny dreszcz | reż. F. T. Friðriksson; Dania, Islandia 1995, 87 min.
22.11 Piątek
20:00 Last Days of the Arctic | reż. M.
V. Sigurðsson; Niemcy, Islandia 2011,
90 min.
Wydarzenia towarzyszące:
18:00 DJ set LIVE– Fairyboy Lumière
& Berglind Ágústsdóttir | hol kina
Kosmos
23.11 Sobota
13:00 Dni kina | reż. F. T. Friðriksson; Dania, Islandia, Niemcy 1994,
90 min.
17:00 Reykjavik-Rotterdam | reż. Ó.
Jónasson; Holandia, Islandia, Niemcy
2008, 90 min.
17:30 World Shorts: Islandia | 90 min.
Wydarzenia towarzyszące:

10:00 Warsztaty języka islandzkiego |
galeria Przed Seansem
11:00 Zrób sobie Lopapeysa! | Kawiarenka kina Kosmos
12:00 Icelandic kostium party z Polaroidem | galeria Przed Seansem
15:00 Pecha Kucha Night Katowice
vol. 10: Islandia
19:30 lodowiec kontra wulkan | Pop-up
restaurant
24.11 Niedziela
14:00 Bagno | reż. B. Kormákur; Dania,
Islandia, Niemcy 2006, 90 min.
15:30 Spotkanie z tłumaczem kryminałów islandzkich Jackiem Godkiem
po seansie ﬁlmu Bagno.
17:00 Diabelska wyspa | reż. F. Friðriksson; Dania, Islandia 1996, 103 min.
19:00 The Weird Girls Project - video-art |
reż. Kitty Von-Sometime; Islandia, 50 min.
20:00 Heima | reż. Dean DeBlois;
Islandia 2007, 97 min.
Wydarzenia towarzyszące:
10:00 Sagi i bajki islandzkie dla dzieci
11:00 LARP: gra kryminalna na podstawie książki W bagnie Arnaldura
Indriðasona

47
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W najnowszych preparatach firmy Ziaja z serii remodeling cery dojrzałej 60+ wykorzystano kolagenową recepturę opierającą się na unikalnym połączeniu trzech substancji aktywnych:
- czerwono-złotego szafranu,
- kwas hialuronowego,
- peptydów kolagenowych (analog unikatowej sekwencji naturalnego kolagenu).
krem na noc ujędrniająco-odżywczy
korygujący zmarszczki
Zapewnia efekt wygładzenia nierówności pojawiających się w ciągu dnia. Optymalizuje nocną regenerację i odnawia powierzchnię naskórka. Odżywia i wyraźnie wzmacnia ogólną kondycję epidermalną. Zapobiega wiotczeniu skóry oraz utracie elastyczności i jędrności i zmniejsza widoczność zmarszczek. Intensywnie nawilża, redukuje parametry suchości i szorstkości. Przywraca
skórze promienny, zdrowszy wygląd.

Rebus

Rozwiązania konkursów prosimy przesyłać na osobnych kartkach pocztowych do 22.11.2013 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 55 numerze Kuriera Polskiego.
Poprawne hasło krzyżówki z nr 51 to „GRZYBOBRANIE”. Wśród wielu przysłanych kartek wylosowaliśmy zwycięzcę. Jest nim Karolina Urbańska.
Poprawne rozwiązanie rebusu z nr 51 to „OPALANIE NATRYSKOWE”. Zwycięzcami zostali Anita Werbicka i Marek Majda.
Po odbiór nagród zapraszamy do redakcji: Katowice, ul. Budowlana 5g, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00
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Być jak Karolina Woźniacka
Akademia Tenisowa
Karoliny Woźniackiej
oficjalnie rozpoczęła
działalność
w Katowicach. 8
listopada prezydent
miasta Piotr Uszok oraz
ojciec tenisistki Piotr
Woźniacki podpisali
umowę o współpracy
w najbliższych
trzech latach. Miasto
przeznaczy na
działalność placówki 75
tys. zł rocznie.

foto: materiały prasowe

Tomasz Breguła

Z

ajęcia dla najbardziej utalentowanej młodzieży w
wieku 7-12 lat, odbywają
się już w Centrum Sportowym „Bażantowo”. Docelowo
Akademia będzie miała jednak
swoją siedzibę w powstającej właśnie hali przy ul. Szopienickiej. - To
bardzo cenna inicjatywa. Ważna
jest bowiem edukacja młodzieży
w wymiarze sportowym – zaznacza Piotr Uszok. Oprócz zajęć na
korcie, 16 młodych tenisistów i
tenisistek korzysta również z

treningów ogólnorozwojowych
oraz spotkań dietetykami, fizjoterapeutami i psychologami. Część
wykładów przeznaczona jest dla
rodziców. - Chcemy dać im cenne
wskazówki, m.in. z zakresu prawidłowego żywienia i sposobach
motywacji w sporcie. Potrzebna

jest ta świadomość, że odwagą i
dyscypliną można wiele osiągnąć
– mówi Piotr Woźniacki.
Zajęcia prowadzone są jedynie
w weekendy. Koszt jednego „zjazdu” wraz z wyżywieniem to aż 400
zł. Przedstawiciele szkółki przekonują jednak, że jej działalność

to nie sposób na biznes. - Pewnie
będą gadali, że jest inaczej, ale ja
nie mam z tego ani złotówki. Niech
sobie mówią. Dla mnie najważniejsze jest to, że robimy coś ważnego
dla tej młodzieży. Jestem przekonany, że będziecie mieli jeszcze
nie jednego czempiona z waszego

regionu – zaznacza Piotr Woźniacki. Akademia będzie również organizować obozy zimowe oraz letnie.
Najzdolniejsi będą mieli natomiast
szansę oswojenia się z zapleczem
poważnych wydarzeń sportowych
podczas wyjazdów na największe
europejskie turnieje tenisowe, m.in
w Wimbledonie i Roland Garros.
Będzie to okazja do przyjrzenia się
z bliska największym gwiazdom
światowego tenisa. - Pamiętam taką
sytuację, gdy Karolina miała 12 lat
i na pokazowy mecz do Kopenhagi
przyjechała Venus Williams. Córka
spytała się czy może poprosić ją o
autograf. Odpowiedziałem: „spytaj,
czy możecie poodbijać”. Venus zgodziła się. To był dla Karoliny bardzo
ważny impuls. Potem postanowiła
wygrać mistrzostwa Danii do lat 12
bez straty gema. Byłem w szoku, ale
udało się jej! Dzieci bardzo potrzebują takich impulsów – opowiada
Piotr Woźniacki. Duńska tenisistka
polskiego pochodzenia to obecnie
nr 10 światowego tenisa. Na kortach katowickiego oddziału Akademii pojawi się prawdopodobnie
już w przyszłym roku.
Hala w Janowie stanie się
główną siedzibą szkółki na początku 2014 roku, gdy inwestycja warta
2,3 mln zł zostanie sfinalizowana. Obiekt powstający w miejscu
dwóch do niedawna istniejących w
tym miejscu kortów, będzie miał
w sumie sześć otwartych kortów
i dwa kryte. Hala będzie udostępniana wszystkim chętnym do gry
w tenisa.

foto: TVS

Postawili na Ryszarda Wieczorka

T

o już pewne. 51-letni szkoleniowiec, który do niedawna
prowadził pierwszoligowego
beniaminka - Energetyka ROW
Rybnik - obejmie stanowisko pierwszego trenera Górnika Zabrze. Wielu

kibiców jest przeciwnych decyzji
zarządu klubu.
Początkowo wszystko wskazywało
na to, że schedę po Adamie Nawałce
przejmie Waldemar Fornalik. Były

selekcjoner reprezentacji Polski usiadł
co prawda do rozmów z władzami
zabrzańskiego klubu, ale ostatecznie
odmówił. Powodem takiej decyzji
było prawdopodobnie otrzymanie
propozycji współpracy od klubu ze
Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
Drugim poważnym kandydatem do
objęcia sterów Górnika Zabrze był Jerzy
Brzęczek. Były gracz „trójkolorowych”,
a obecnie szkoleniowiec drugoligowego
Rakowa Częstochowa okazał się jednak
zbyt mało doświadczonym trenerem.
Padło więc na Ryszarda Wieczorka, który powróci do Zabrza po pięcioletniej
przerwie. Jego pierwszy sezon (200708) można uznać za udany. Pod jego
wodzą Górnik Zabrze zajął wówczas
ósme miejsce w tabeli. Rok później było
już znacznie gorzej i po serii porażek
Ryszard Wieczorek został zwolniony.
Zespół przejął Henryk Kasperczak,
który bezskutecznie usiłował uchronić
drużynę od spadku.

Szkoleniowiec rozwiązał 11 listopada kontrakt z Energetykiem ROW
Rybnik i już następnego dnia został
oficjalnie zaprezentowany jako następca Adama Nawałki. Oczekiwania
wobec nowego trenera są ogromne.
Czy podoła zadaniu prowadzenia
zespołu znajdującego się w ścisłej
czołówce T-mobile Ekstraklasy? - To
jest właściwy człowiek na właściwym
miejscu. Drużynę z Rybnika przejął w
momencie gdy ta zajmowała ostatnie
miejsce w tabeli II ligi z dorobkiem 0
pt. Mimo to udało mu się awansować
do I ligi. W przeszłości odnosił również
sukcesy z Koroną Kielce oraz z Odrą
Wodzisław, z którą niespodziewanie
awansował do europejskich pucharów.
To nie jest człowiek z łapanki. Jestem
przekonany, że osiągnie z klubem spore
sukcesy – mówi Jerzy Mucha, rzecznik
prasowy klubu.
Wybór nowego trenera Górnika
Zabrze wywołał prawdziwą burzę.

Niezadowoleni są przede wszystkim
kibice, którzy za pośrednictwem Facebooka prowadzą kampanię „Nie
dla Ryszarda Wieczorka w Górniku
Zabrze". Do tej pory poparło ją 2400
osób. Wśród argumentów przeciwko nowemu szkoleniowcowi klubu
można przeczytać: Nikt go nie chce
w Górnik Zabrze i tak ma zostać. Ten
człowiek nie osiągnął praktycznie nic
w Zabrzu. A Górnik przy jego ręce nie
spisywał się dobrze – napisał jeden z
internautów. Wieczorkowi zarzuca się
również m.in. brak ambicji i profesjonalizmu. Mimo to przedstawiciele
grup kibicowskich Górnika Zabrze
postanowili obdarzyć go kredytem
zaufania. - We wtorek (12 listopada
przyp. red.) zarząd klub0u spotkał się
z kibicami, którzy zadeklarowali, że
będą wspierać nowego szkoleniowca.
Żadnych protestów póki co nie będzie
– przekonuje Jerzy Mucha.
Tomasz Breguła

