Tygodnik bezpłatny

nr 55

27.11.2013

ISSN 2299-7393

www.kurierpolski24.pl

tel. 32 494 33 57

K

As z rękawa
Elżbieta Bieńkowska
s. 3
Serce
za serce

s. 4
Darmowe leczenie
tylko na papierze

iedy wydawało się, że
długo zapowiadana
rekonstrukcja rządu
polegać będzie na zastąpieniu jednych twarzy, innymi,
a premierowi skończyła sie
"ławka rezerwowa", doszło do
dość niespodziewanej nominacji. Dotychczasowa Minister Rozwoju Regionalnego
Elżbieta Bieńkowska zostaje
ministrem infrastruktury i
rozwoju, powstałego z połączonych resortów rozwoju
regionalnego i transportu,
budownictwa i gospodarki
morskiej, co nie wyczerpuje
awansu, bo to właśnie jej
Donald Tusk powierzył stanowisko wicepremiera. Elżbieta
Bieńkowska do momentu nominacji była chwalona przez
kolegów z koalicji rządowej,
zaś opozycja właściwie nie
zgłaszała do pracy jej ministerstwa większych uwag.
Po kilku dniach po zapowiedzianej nominacji, opozycja
rozpoczęła wyszukiwanie
"dziury w całym". Kuriozalne jest stwierdzenie Prezesa
Kaczyńskiego, że Bieńkowska
do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przyszła na gotowe, bo projekty wydawania
unijnych pieniędzy już były.
Jest w tej dziwnej retoryce
jeden szczegół. Zaplanowane
do wydania kwoty trzeba
było jeszcze wynegocjować z
Unią Europejską i otrzymać.
Niebagatelną rolę w tym procesie miała właśnie Minister
Elżbieta Bieńkowska i tego jej
odebrać nikt nie może. Tak
więc nowa Pani Wicepremier
może stać się przysłowiowym
asem z rękawa Donalda
Tuska.
Dokończenie na str. 3

s. 6
Tereso zapłać
za mnie

02 Wydarzenia z TVS
W skrócie z
Zawieszone kontrole
na granicy z UE
Kontrola na wewnętrznej granicy Unii
Europejskiej, w portach i na lotniskach
została ponownie zawieszona. Wzmożona aktywność Straży Granicznej miała związek z konferencją klimatyczną
ONZ, która 11 listopada rozpoczęła się
w Warszawie. Funkcjonariusze Straży
Granicznej w ramach tymczasowo przywróconej kontroli granicznej w ciągu tylko dwóch tygodni skontrolowali blisko
40 tys. osób. Kontrole prowadzono na
przejściach granicznych z Czechami,
Słowacją, Niemcami i Litwą, a także
w portach lotniczych. Odmowę wjazdu
do Polski otrzymało 58 osób. Żadna
z nich nie była jednak związana z możliwością wystąpienia zagrożenia podczas
szczytu klimatycznego. W kontrolach
uczestniczyło 800 funkcjonariuszy.

Biegali po Altusie
Mistrzostwa Polski w Biegu po Schodach odbyły się 24 listopada w najwyższym wieżowcu w Katowicach. Impreza
przyciągnęła kilkuset amatorów tego
nietypowego i wyczerpującego sportu.
Mniej niż trzy minuty potrzebowali najlepsi, by pokonać 125 metrów w pionie
i 593 schody 30-piętrowego wieżowca
w Katowicach. Mistrzostwa zorganizowało jastrzębskie Stowarzyszenie
Biegów Górskich. Na starcie pojawiło
się prawie 300 zawodników. Zwyciężyli
Damian Ziemianin (Forrest Limanowa
Dobra) i Dominika Wiśniewska-Ulfik
(RMD Montrail/SKB Kraśnik).

Nowy tramwaj na śląskich torach
Nowy nabytek Tramwajów Śląskich wagon Pesa Twist 2012 N - wyruszył
22 listopada w swój zamknięty przejazd
techniczny o 11.30. Twist pojawił się pół
godziny wcześniej na przystanku Zabrze
Park Świerczewskiego. Pojazd przyszło
oglądać wielu zabrzan, a także miłośników tramwajów i transportu publicznego, których na Śląsku nie brakuje. Zakup
30 nowych niskopodłogowych tramwajów jest elementem wartego ponad 800
mln zł projektu “Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Zakup wagonów to
zadanie nr 64, którego wartość wynosi
164,7 mln złotych netto. Wyłoniony
w drodze przetargu wykonawca ma dostarczyć wszystkie 30 wagonów do 28
listopada przyszłego roku. Część wagonów stacjonować będzie w zajezdni Rejonu nr 1 w Będzinie, a część w zajezdni
Rejonu nr 2 w Katowicach Zawodziu.

Proces ws. kościelnych
gruntów rusza od nowa
Zdecydował o tym sędzia na wniosek
oskarżonych członków rodziny miliardera Jacka D. W poniedziałek 25 listopada
sąd planował przesłuchać ekonoma Archidiecezji Katowickiej. Miał zeznawać
na temat związków z rodziną miliardera. Obrońcy oskarżonych argumentując wniosek twierdzili, że tego wymaga
zasada koncentracji materiału dowodowego. Z powodu ciąży jednej z oskarżonych ostatnia rozprawa odbyła się
w kwietniu. Proces rozpocznie się więc
od nowa. Ruszy 9 grudnia. Prokurator
zgłosił sprzeciw. Wniosek był wg. niego
sprzeczny z zasadą rozstrzygania spraw
w rozsądnym terminie. Proces toczy się
od kwietnia 2012 r. Teraz sąd będzie musiał ponownie przesłuchać wszystkich
świadków. Prokuratura zarzuca im wyłudzenie na podstawie fikcyjnego meldunku prawa do pierwokupu kościelnych
gruntów oraz pranie brudnych pieniędzy.
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Projekt DTŚ uratowany

I

dealny prezent pod choinkę dla śląskich kierowców. Projekt budowy
Drogowej Trasy Średnicowej trafił
na główną listę projektów indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Oznacza to, że "średnicówka", której
budowa była zagrożona przez brak
ciągłości finansowania dostanie ponad
460 mln zł!
Na gliwickim odcinku G2, na
którym powstaje skomplikowany i

kosztowny tunel, opóźnienia wynoszą
już 6 miesięcy. Aby budowę DTŚ ratować, potrzebna była decyzja na najwyższym szczeblu. Ta zapadła zaledwie dwa
dni po tym, jak Elżbieta Bieńkowska
została desygnowana na wicepremiera
oraz szefa nowego resortu infrastruktury
i rozwoju. 21 listopada zakończyła się
bowiem aktualizacja listy projektów
indywidualnych dla POIiŚ.
Ta liczy aż 547 projektów, na które przewidziano 249 mld zł. Na liście
podstawowej jest 448 projektów, o

W Skoczowie grasuje
seryjny podpalacz?

K

olejne podpalenie w gminie
Skoczów. Tym razem spłonęła
stodoła w Pogórzu. Akcję gaśniczą strażacy rozpoczęli 24 października tuż po godzinie pierwszej w nocy.
Brało w niej udział aż 17 jednostek
straży pożarnej. Ze wstępnych ustaleń
śledczych wynika, że było to podpalenie. Nie pierwsze w ostatnim czasie...
Stodoła zaczęła palić się kilkanaście
minut po północy. - Leżałem sobie z
dziewczyną w łóżku, oglądaliśmy film
i patrzę, że coś się zaświeciło za oknem.
Myślałem, że jakiś traktor jedzie z kogutem na dachu, a patrzę pali się. Szybka
reakcja, pobudziłem cały dom i zaraz na
straż zadzwoniłem - opowiada Seweryn
Stec, świadek, który mieszka obok stodoły. W akcji gaśniczej brała udział straż
pożarna oraz ochotnicy. Mieszkańcy
mówią już o seryjnym podpalaczu. Wszyscy mówią, ale to trudno określić, bo
sprawca zmienia wioski. Na razie podpala
tylko stodoły - mówi Ryszard Hutyra,
naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogórzu. Ostatni raz dał o sobie
znać dwa miesiące temu w sąsiednich
Wilamowicach, gdzie w płomieniach
stanęła zabytkowa stodoła. - Słyszałam,

że na placu tak jakby ktoś beczki turlał
i przez okno widzę jakieś żółte światło.
Otwieram drzwi i patrzę się na pole,
a tu już cała stodoła w ogniu – mówi
Małgorzata Husarek.
Straty wyceniono na blisko 200 tys.
złotych. Kilka miesięcy wcześniej spłonęły
też stodoły w innych sąsiednich wioskach.
- Z opinii biegłych z zakresu pożarnictwa
wiele wskazywało na to, że mamy do
czynienia z podpaleniami, a nie z jakimś
tam przypadkowym zaprószeniem ognia,
na przykład w wyniku zwarcia instalacji
elektrycznej. W tej sprawie prowadzimy
śledztwo - informuje asp. Rafał Domagała,
KPP w Cieszynie. Wygląda na to, że za
wszystkimi podpaleniami może stać
jedna osoba, która nie wiadomo kiedy i
gdzie znów zaatakuje.
Tomasz Brzoza

Jak sardynki w puszce

S

ą komfortowe, punktualne,
nowoczesne, ale też zapchane
do granic możliwości. Zdarza
się, że wejście do pociągu relacji
Gliwice - Katowice w godzinach
porannego lub popołudniowego
szczytu graniczy z cudem. Jeśli
już uda się wejść, to o miejscu siedzącym można tylko pomarzyć.
Rozwiązaniem tego problemu ma
być nowy rozkład Kolei Śląskich,
który będzie obowiązywał od połowy grudnia.

Nowoczesny pociąg z komfortem
jazdy daleko odbiegającym od XXI
wieku. Na trasie Gliwice - Katowice to
codzienność. - Jeździmy jak śledzie w
puszce, katastrofa. To się zdarzyło parę
razy. Reakcji zero - mówi Mirosława

Tylma, pasażerka Kolei Śląskich. Władze
przewoźnika zapewniają, że wszystko się
zmieni już od 15 grudnia. - Będziemy
mieli znacznie większą ilość połączeń
na tym odcinku. Z 21 par do 34, czyli w
tym momencie będzie większa częstotliwość kursowania - informuje Renata
Rogowska, wiceprezes Kolei Śląskich.
Przedstawiciele spółki mają nadzieję, że
dzięki temu przejazdy staną się dla pasażerów komfortowe. - Nadchodzi zima,
wszyscy są w zimowych kurtkach, a oni
jeszcze włączają ogrzewanie. To już jest
w ogóle nie do wytrzymania. Zdarzało
się nawet, że jakieś kobiety zemdlały, bo
to się nie da wytrzymać w takim tłoku
- stwierdza Kamila Śrutwa-Szymczyk,
pasażerka Kolei Śląskich.
Dodatkowym ułatwieniem dla pasażerów ma być też fakt, że od połowy

łącznej wartości ponad 172 mld zł, a na
rezerwowej pozostałe 99 projektów. Ich
łączna wartość to prawie 76,5 mld zł.
Unijne dofinansowanie do projektów

to odpowiednio 99 mld zł dla listy podstawowej i 40 mld zł na projekty z listy
rezerwowej.
Wojciech Żegolewski

JSW chce kupić kopalnię

P

onad 70 milionów złotych strat
i to tylko po trzech kwartałach.
To jeden z gorszych okresów dla
polskiego górnictwa. Najgorsze wyniki
w historii ma Kompania Węglowa,
która straciła blisko 295 milionów złotych. Niebawem stracić ma też kopalnię
KWK Knurów-Szczygłowice.
- W przypadku sprzedaży tej kopalni, kompania pozyska środki, które będą
przeznaczone na inwestycje w innych kopalniach. Dzisiejsza sytuacja nie pozwala
odbudowywać zdolności, nawet ich utrzymywać na pozostałych kopalniach więc
musimy szukać rozwiązań takich, żeby
spółka na rynku nadal miała dominującą
pozycję i gwarantowała wydobycie na odpowiednim poziomie - argumentuje Marek
Uszko, p. o. prezes Kompanii Węglowej.
Knurowskiej kopalni w Jastrzębiu
bacznie przyglądano się już od kilku lat.
Dlatego gdy nadarzyła się okazja rozpoczęto rozmowy. Choć te najpoważniejsze
dopiero przed nimi. - Trzeba odbyć rozmowy z załogą z tej kopalni i przekonać
ją, że w JSW dziś jest stabilna sytuacja, i
że jesteśmy w stanie zagwarantować miejsca pracy - mówi Jarosław Zagórowski,
prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
Trudniej przekonać związkowców,
którzy w program zarządu Kompanii
Węglowej nie wierzą. - W tych zarysach
grudnia pociągi Kolei Śląskich będą
zatrzymywać się na wszystkich stacjach. Zatłoczenia w pociągach można
było jednak uniknąć. Wystarczyło,
żeby poznańska firma Sigma Tabor,
która zobowiązała się do dostarczenia
zamówionych przez Koleje Śląskie
pociągów, wywiązała się z umowy.
Miały one dojechać w grudniu zeszłego roku. - Na te pojazdy czekaliśmy
wielokrotnie. Były wyznaczone terminy
ostatecznego dostarczenia pojazdów,
mówiliśmy o okresie majowym, o okresie czerwcowym. Chodzi o 8 pociągów.
Przeciągało się to w nieskończoność mówi Maciej Zaremba, rzecznik Kolei
Śląskich.

programu, który nam przedstawiono
mówi się tylko o redukcji kosztów kosztem
pracowników Kompanii Węglowej. Mówi
się o zwijaniu działalności, natomiast nie
mówi się nic o inwestycjach w przyszłość,
o próbach rozwijania działalności handlowej, o próbach znalezienia nowych
rynków zbytu - uważa Jarosław Grzesik,
szef górniczej "Solidarności".
Nad obraniem właściwego kursu
zastanawiano się w piątek 22 listopada w
Katowicach. - Jeżeli węgiel dobrej jakości
będzie spalany w nowoczesny sposób w
nowoczesnych paleniskach, wtedy zarówno
niską emisję jak i tę przemysłową jesteśmy w
stanie ograniczyć tak, aby zminimalizować
wpływ na środowisko naturalne - argumentuje Roman Łój, prezes Katowickiego
Holdingu Węglowego. Tego akurat bardzo
pilnuje Unia Europejska. Ale jak przyznaje
jej były szef, ważne jest to by wykorzystywać
w pełni i dbać o własne źródła energii. Każdy kraj ma jakieś swoje warunki. Włosi
mają świetną energię słoneczną, Dania
czy północne Niemcy mają świetne wiatry,
mogą więc mieć energię wiatrową. My mamy
węgiel - Jerzy Buzek, były szef Parlamentu
Europejskiego. Kiedyś węgiel był jak czarne
złoto. Dziś bardziej przypomina diament,
który na nowo trzeba oszlifować. Tym bardziej że polska gospodarka do roku 2050
będzie oparta właśnie na nim.
Tomasz Brzoza

Finalnie przewoźnik wypowiedział umowę i teraz poznańska
firma będzie musiała zapłacić karę
w wysokości blisko trzech milionów
złotych. Jednak teraz chodzi nie tylko
o pieniądze, ale też o prestiż. Wszyscy w spółce pracują na najwyższych
obrotach. - Jesteśmy przygotowani do
wdrożenia nowego rozkładu jazdy
- mówi Renata Rogowska, wiceprezes Kolei Śląskich. Stres nie dziwi,
bo zbliża się rocznica gigantycznej
kompromitacji Kolei Śląskich, przez
którą ze stanowiskiem pożegnał się
poprzedni marszałek województwa
śląskiego.

Silesia Informacje

poniedziałek –niedziela 17:45 i 20:00,

Cafe Silesia

poniedziałek –piątek 09:00

Adam Szaja
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Po raz 22. nagrodzono darczyńców i przyjaciół Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof.
Religi. Wyróżnienia wręczono
podczas uroczystej gali „Serce
za Serce”, która odbyła się 23 listopada w Domu Muzyki i Tańca
w Zabrzu. Gwiazdą wieczoru był
zespół Golec uOrkiestra.
Tomasz Breguła

P

restiżowymi nagrodami uhonorowane
zostały osoby, firmy i instytucje, które
najhojniej i najwierniej pomagają w
realizacji projektów naukowo – badawczych i wdrożeniowych, związanych z polskim
sztucznym sercem, robotyką medyczną i zastosowaniem terapii komórkowych w leczeniu
chorób serca. - Początkowo nasz cały majątek
założycielski wynosił 4 tys. zł. Teraz mamy
możliwość pomagania pacjentom w całej Polsce
poprzez tworzenie oraz wprowadzanie do praktyki
klinicznej nowoczesnych technik i technologii w
zakresie leczenia serca. Nie byłoby to możliwe
bez finansowego wsparcia – zaznacza dyrektor
generalny fundacji Jan Sarna.

Serce za serce

Otrzymane środki są przeznaczane na realizację prac nad mechanicznymi protezami serca,
robotem kardiochirurgicznym, mechatronicznymi urządzeniami chirurgicznymi oraz nad ich
wykorzystaniem w terapii serca, bioinżynierii i
biotechnologii. Jakie są efekty tych prac? O tym
można się było przekonać w siedzibie Fundacji,
gdzie na kilka godzin przed rozpoczęciem gali
zaprezentowano urządzenia, podsumowano
ostatni rok działalności fundacji oraz omówiono jakich postępów dokonano w projektach
długoterminowych. - 13 lat temu podjęliśmy się
zadania skonstruowania robota chirurgicznego i
tym samy stworzyliśmy podstawy polskiej robotyki
medycznej. W tej chwili jesteśmy już w stanie
przeprowadzać operacje na duże odległości. Takie
próby zostały już przeprowadzone, m.in. na linii
Polska – Meksyk – zaznaczał dr Zbigniew Nawrat, dyrektor naukowy Instytutu Protez Serca
Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii.
Darczyńcy otrzymali srebrne statuetki
"Serce za Serce". W tym roku decyzją Rady Fundacji przyznano je: zabrzańskiemu oddziałowi

As z rękawa
Elżbieta Bieńkowska
Dokończenie ze str. 1

W rozmowie z Janiną Paradowską w radiu TOK FM, Elżbieta
Bieńkowska nie kryła pewnych
obaw, które niosą nowe stanowisko i postawione przed nią przez
premiera zadania. A na pytanie
red. Paradowskiej, jakie to zadania,
Elżbieta Bieńkowska wymieniła
te zasadnicze. - Mamy przed sobą
ogromną masę pieniędzy. I dwa dość
trudne lata kończenia obecnej unijnej
perspektywy budżetowej. Mamy już
sprecyzowane plany, na co wydawać
te pieniądze. A pieniądze, o których
mówimy, są nawet większe, niż się
spodziewaliśmy. 72 mld zamieniły
się na 80 mld, bo przeliczyliśmy je
na ceny bieżące. Nie lubię dużych
słów, ale chcemy doprowadzić kraj w
2020 roku do takiego stanu, że będzie
to kraj zasobny w infrastrukturę.
Nie nadmiernie bogaty, jeśli chodzi

o lotniska na przykład. Jednak ta
infrastruktura jest bazą do podstawowego działania, inwestowania w
to, co się będzie rodzić w naszych
głowach. Chodzi o to, żebyśmy byli
miejscem, w którym kupuje się myśl,
nie tanią siłę roboczą. Oczywiście do
2020 roku najwięcej pieniędzy będzie
szło na infrastrukturę, bo ona jest
cały czas potwornie droga. Jednak
procentowo wzrośnie udział tego,
co nazywamy połączeniem nauki z
rynkiem. Musimy więc dokończyć
infrastrukturę. Jeśli chodzi o drogi,
z dużym mozołem, ale system jest
zbudowany. Jeśli chodzi o koleje,
jesteśmy na dobrej ścieżce. Wczoraj
pół dnia spędziłam ze spółkami kolejowymi. Przed nimi jest ogromna
droga - mówiła.
Cóż, nic tylko życzyć szerokiej
drogi.
Józef Swoboda

Polskiej Spółki Gazownictwa,
Bankowi Polska Kasa Opieki SA w Warszawie oraz
Wojskowym Zakładom Mechanicznym
w Siemianowicach
Śląskich. Nagrodę „Przy jaciel
Fundacji” nadawa ną osobom
prywatnym oraz
firmom, które od
wielu lat wspierają
finansowo działalność fundacji otrzymali: Przedsiębiorstwo
Inżynierii Ogrodniczej
„Drewsmol” w Łędzinach, Anna
Jeziorowska-Wereta – właścicielka hotelu „Elektromix” w Zabrzu, ppłk Mirosław
Czechowski – Stowarzyszenie Lotników Polskich oraz DST sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej.
Podczas gali wręczono również medale im.

Mirosław Sekuła, Marszałek Województwa Śląskiego:
Ostatnia rekonstrukcja rządu jest szansą
na nowe otwarcie, wyciagnięcie wniosków
i rozpisanie nowych ról, ale w odniesieniu
do nominacji minister Bieńkowskiej, przede
wszystkim dostrzeżeniem ciężkiej pracy i powierzeniem nowych
trudnych obowiązków. Dzisiaj nikt nie ma wątpliwości, że decyzja podjęta w 2007 roku, aby ówczesną dyrektor Wydziału
Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Śląskiego uczynić Ministrem Rozwoju Regionalnego, było posunięciem niezwykle trafionym. Awans na stanowisko wicepremiera jest naturalną konsekwencją jej dobrej pracy. Wicepremier
Elżbieta Bieńkowska jest potwierdzeniem fachowości gabinetu
premiera Tuska. Przez blisko osiem lat kierowania kluczowym wydziałem Urzędu Marszałkowskiego najpierw przeprowadziła nasz
region przez trudny okres przedakcesyjny, a po przystąpieniu
Polski do Unii Europejskiej, była odpowiedzialna za programowanie i wykorzystanie unijnych środków. Minister Bieńkowska była
koordynatorem i negocjatorem zespołu tworzącego Regionalny
Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 20072013. Jego efekty możemy dostrzec niemal w każdym miejscu
naszego regionu. Do dziś udało się wykorzystać ponad 90 proc.
tych środków. Jej wiedza i zaangażowanie w realizację zadań,
znalazły odzwierciedlenie w pracy na stanowisku ministra, co
dla mieszkańców województwa jest szczególnym powodem do
dumy i potwierdzeniem śląskiej rzetelności i pracowitości. Jestem
przekonany, że nowe wyzwania, które nakreślił przed minister
Bieńkowską premier, zostaną zrealizowane z taką samą pasją i
profesjonalizmem, a resort transportu, budownictwa i gospodarki

Zbigniewa Religi przyznawane
za szczególne zasługi dla
polskiej kardiochirurgii.
Otrzymali je: Witold
Rużyłło (dyrektor Instytutu Kardiologii
im. Kard. Wyszyńskiego w Warszaw ie -A n i n ie) i
Jarosław Mizera
(dziekan wydziału
inżynierii materiałowej Politechniki
Warszawskiej).
Fundacja Rozwoju
Kardiochirurgii powstała w 1991 roku z inicjatywy
prof. Zbigniewa Religi, który do
momentu objęcia funkcji ministra zdrowia w 2005 roku, był przewodniczącym jej rady.
Po śmierci wybitnego kardiochirurga fundacja
przyjęła jego imię. Pierwsza gala „Serce za Serce”
została zorganizowana w 1992 roku.

morskiej zyska w osobie nowej wicepremier skutecznego realizatora trudnych przedsięwzięć.
prof. dr hab. Jan Klimek – Członek
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w Brukseli, Dyrektor Instytutu PrzedsiębIorczości SGH, Prezes
Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej
Przedsiębiorczości w Katowicach.
Możemy się jednocześnie cieszyć, że mamy taką osobę z
naszego regionu i płakać, że nie ma ich więcej. Przez 6 lat
doskonale wywiązywała się ze swoich zadań jako Minister Rozwoju Regionalnego. Były to zadania bardzo trudne. Udowodniła
jednak, że jest osobą kompetentną i jestem przekonany, że da
sobie radę również na stanowisku wicepremiera. Myślę, że dla
wielu osób ta nominacja może być zaskoczeniem, ale przy jej
zaangażowaniu ciężkiej pracy i sukcesach jakie odnosiła nikogo
nie powinna ona dziwić. Premier podjął decyzję najlepszą z
możliwych. Trzymam kciuki, żeby się jej powiodło.
Tadeusz Donocik – Prezes Regionalnej
Izby Gospodarczej w Katowicach.
Jeżeli chodzi o dysponowanie środkami
unijnymi to trudno znaleźć bardziej kompetentną osobę. Teraz będzie mogła jeszcze
bardziej rozwinąć skrzydła i myślę, że może
z tego wyniknąć wiele dobrego. To nadzieja, że w tym połączonym
resorcie rozwoju regionalnego i transportu coś ruszy i wszyscy
odczujemy tego pozytywne konsekwencje. Jestem przekonany,
że jest to jest właściwa osoba na właściwym stanowisku.
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Maluchy na Uniwersytecie Z kijami po zdrowie
Dlaczego ciężki samolot nie spada? Jak powstaje tornado? Z jakiego powodu człowiek ma czkawkę? Te i wiele innych pytań rodzice
słyszą na co dzień. Odpowiedzi można szukać na Uniwersytecie
Śląskim Dzieci, który od ponad czterech lat funkcjonuje przy Instytucie Fizyki im. Augusta Chełkowskiego w Katowicach.

foto: Stadion Śląski

P

onad 40 osób wzięło udział
w spotkaniu Klubu Nordic
Walking Stadion Śląski, które odbyło się 25 listopada w sali
konferencyjnej Hotelu Olympia
Stadion Śląski. Uczestnicy podsumowali działalność klubu w mijającym roku oraz planowali jego
funkcjonowanie w nadchodzącym.

Tomasz Breguła

I

dea uniwersytetów dzieci rozprzestrzeniła się w ostatnich latach w
Europie i na całym świecie, a ostatnio także i w Polsce. Wiele z nich
powstaje i funkcjonuje z powodzeniem
przy uczelniach wyższych. Zajęcia odbywają się w salach i aulach wydziałów
uniwersyteckich. Ciekawość młodych
studentów zaspokajają wykładowcy i
specjaliści z różnych dziedzin nauki.
Choć i oni czasem mają problem ze
sprostaniem wymaganiom maluchów. Są młodzi, otwarci na świat i ciekawi tego
świata. Przychodzą nawet po zajęciach
i się dopytują. Te pytania bywają zdumiewające, ale zawsze staram się odpowiadać w sposób zrozumiały – zaznacza
nadkom. Wojciech Biernacki, który 16
listopada poprowadził inauguracyjny
wykład z zakresu kryminalistyki. - To
bardzo trudna dziedzina wiedzy, którą

N

a operację oczu trzeba czekać
na Śląsku nawet trzy lata. W
położonej 70 kilometrów od
Katowic czeskiej Ostrawie taki zabieg
można wykonać znacznie szybciej,
czeka się połowę krócej! Niestety,
wciąż musimy za taki zabieg zapłacić.
Chociaż już teraz mieliśmy leczyć się
w krajach Unii za darmo!
Choć pod koniec października
weszła w życie dyrektywa pozwalająca
leczyć się w dowolnym kraju unijnym,
to polski rząd dopiero w przyszłym
roku ma przygotować rozporządzenia, które umożliwią wdrożenie tych
przepisów i leczenie za granicą. Na
razie za wszystko trzeba zapłacić z
własnej kieszeni.
- NFZ nie jest w tej sprawie stroną.
Możemy jedynie czekać na odpowiednie umocowania prawne, a te dopiero

omawiamy na wykładach dla dorosłych
studentów. Tutaj jest ona podana w przystępnej formie. Dzieciaki są zaciekawione
i dociekliwe. Na przykład dzisiaj usłyszałem od jednej ze studentek: przecież
jak się założy ochraniacz na buty to już
się śladów nie zidentyfikuje... no i miała
rację – dodaje.
Wykłady odbywają w czterech
grupach. „Odkrywcy” poznają różnorodność świat nauki i przyrody.
„Poszukiwacze” dzielą się własnymi
zainteresowaniami z rozległych dziedzin
wiedzy, rozwiązują intrygujące tajemnice i zagadki. „Eksperci” poznają świat
fizyki, chemii, ekologii, biologii oraz
geologii „Młodzi naukowcy” prowadzą
natomiast swoje wykłady i przedstawiają
własne badania naukowe wspólnie z
„dużymi naukowcami”. Wszystko po
to by rozbudzać pasje, pielęgnować
naturalną ciekawość świata i zdobywać
wiedzę. - Uważam, że ten uniwersytet jest

super! Tutaj uczy się różnych oddalonych
od podstawowego programu nauki zagadnień. Te zajęcia są po prostu fajniejsze.
Uważam, że uniwersytet jest lepszy niż
szkoła. Jak bym mógł to bym tu chodził przez cały tydzień! - mówi Kajetan
Gruszka, który na zajęcia Uniwersytetu
Śląskiego Dzieci przychodzi od początku
jego powstania.
Zdaniem rodziców, ich pociechy
mogą wynieść z wykładów wiele dobrego. - Te zajęcia są bardzo rozwijające
i bardzo potrzebne. Takich miejsc nie
da się zastąpić w żaden inny sposób i
uważam, że powinno ich być więcej by
każdy rodzic mógł posłać tam swoje dziecko. Szkoła podstawowa nie daje takich
możliwości rozwoju. A szkoda. Dzięki
wykładom widać przewagę mojego syna
nad rówieśnikami ze szkoły. Jestem bardzo zadowolony. Tak samo jak mój syn.
To dla niego wielka frajda – podkreśla
Marek Gruszka.

Na wstępie, uroczyście wręczono członkom klubu certyfikaty
wolontariusza za pomoc przy organizacji imprez Stadionu Śląskiego: Olimpiady Szkół Specjalnych
i Dnia Niepodległości. Specjalne
podziękowania trafiły do rąk Bronisława Proby za bieżące prace na
rzecz klubu - opiekę nad kijkami
do nordic walking - konserwacje,
naprawy. Przypomniano również
o sukcesach klubu, takich jak: organizacja I Ogólnopolskiego Biegu
Nordic Walking, występ w Marszu
Nordic Walking pod hasłem „Chodzę Bo Lubię” w Bielsku-Białej, gdzie
wywalczonych zostało 9 pucharów,
w tym ten za najliczniejszą grupę
(Klub Nordic Walking Stadion Śląski reprezentowało tam ponad 60
osób) i wreszcie bezprecedensowy
start w Mistrzostwach Świata w
Nordic Walking w Szklarskiej Portębie, gdzie klubowicze ze Stadionu
Śląskiego wywalczyli 4 złote medale.

- Cieszymy się z sukcesów, ale
ważne jest też dla nas, że grono ćwiczących cały czas się powiększa mówi Jolanta Fujawa, prowadząca
projekt. - Do klubu zapisanych jest
blisko 300 osób, a regularnie na zajęcia uczęszcza ponad 60. Myślimy
oczywiście o planach na przyszły
rok – dodaje. W tych znajduje się
m.in. organizacja spotkania rocznicowego (4 stycznia – to druga
rocznica powstania klubu), w
lutym i maju wspólne wycieczki
i starty w zawodach. Od stycznia
ruszą też prace grupy roboczej
odpowiedzialnej za organizację
na Stadionie Śląskim II Ogólnopolskiego Marszu Nordic Walking
„Chodzić każdy może”. W tym
roku wystartowało w zawodach
ponad 200 osób, w przyszłym roku
liczba ta ma być jeszcze większa.
Klub Nordic Walking Stadion
Śląski, to jedna z trzech (obok biegania i speedmintona) bezpłatnych
propozycji zajęć organizowanych
przez Wojewódzki Ośrodek Kultury
i Sportu "Stadion Śląski" w Chorzowie. Zajęcia z nordic walking
adresowane są do wszystkich i są
bezpłatne. Treningi odbywają się w:
poniedziałki, w godz. 17.30-19.00,
środy, w godz. 16.45-18.15 i czwartki
w godz. 10.30-12.00.
Adam Pawlicki

Darmowe leczenie tylko na papierze

Długie kolejki na badania to rzeczywistość w polskiej przychodni. Za granicą może być szybciej i taniej.

mają być gotowe w lutym przyszłego
roku – słyszymy w biurze prasowym

Narodowego Funduszu Zdrowia w
Katowicach.

Prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw
Obywatelskich twierdzi, że już teraz każdy może korzystać z leczenia za granicą.
Czyni to jednak na własne ryzyko, ale
może domagać się zwrotu kosztów od
NFZ na drodze sądowej.
Mieszkańcy Śląska, nie czekając
na rządowe rozporządzenia, i tak leczą
się za granicą. Kwitnie m.in. lecznicza
turystyka do Czech. U naszych południowych sąsiadów leczymy na przykład
zęby, ale też oczy. Klinika okulistyczna
Gemini w Ostrawie uruchomiła nawet
stronę internetową w języku polskim.
Operacja zaćmy kosztuje od 2 do 3 tys.
zł, w zależności od metody. Klinika oferuje nawet przeprowadzenie kontroli u

jednego z lekarzy współpracujących
na terenie Polski. A operacje i badania
wykonywane są także w weekendy i
popołudniami!
Do Czech jeździmy też po leki –
wiele specyfików jest tańszych niż w
Polsce. A polskie recepty są bez problemu honorowane w całej UE, trzeba
tylko pamiętać, aby mieć je ze sobą. Jeśli
jednak lek jest w Polsce refundowany,
to w Czechach kupimy go niestety bez
zniżki. Jakie leki kupujemy w Czechach?
Na przykład detralex, lek na krążenie
żylne; sab simplex, znakomity w leczeniu
dziecięcej kolki; adipex retard, lek na
łaknienie.
Tekst i zdjęcie: Antoni Strzelecki
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06 Społeczeństwo
Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że tylko w pierwszym półroczu
tego roku 4200 osób próbowało popełnić samobójstwo. To o ponad tysiąc
więcej niż w tym samym
czasie rok temu. Liczby są
przerażające. Ponad trzy
tysiące osób które targnęły się na swoje życie nie
przeżyło.

www.kurierpolski24.pl

Doganiamy Grecję
pod względem samobójstw

Antoni Strzelecki

Całkowity koszt nowego mercedesa, który
od listopada ubiegłego roku stoi bezczynnie to
664 tys. zł. Sami strażacy uzbierali na jego zakup 44 tys zł. Po 150 tys. zł dołożyło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach.
Pozostałe 320 tys. zł miało dołożyć miasto.
Strażacy z OSP w Czeladzi przeprowadzili
manifestację, która miała skłonić burmistrza
do zapłaty obiecanych pieniędzy. „Tereso
Zapłać Za Mnie” - taki napis pojawił się na
samochodzie podczas protestu. - Chcieliśmy
się pani burmistrz przypomnieć. Niestety nasze
działania nie przyniosły żadnego skutku. Wóz
stoi w garażu co nie pozwala nam prawidłowo
funkcjonować – podkreśla Marek Popielski,
naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w
Czeladzi.

foto: Dominik Gajda

ponad 300 osób. 234 osoby z powodu złych warunków ekonomicznych, a 73 wskutek nagłej utraty
pracy lub innego źródła utrzymania. To tyle, co w
całym 2008 roku i proporcjonalnie więcej niż w 2012
r. - wtedy takich przypadków było niespełna 500.
Częściej niż kiedyś do samobójstw popycha
ludzi przewlekła choroba. W pierwszym półroczu
była powodem 273 prób samobójczych. W zeszłym
roku takich przypadków było 288. Nigdy nie ma
100-procentowej pewności, dlaczego samobójca
targnął się na swoje życie. Ba, najgłośniejszy przypadek na Śląsku pozostał niewyjaśniony. Chodzi o
policjanta – dzielnicowego z Jastrzębia. Mężczyzna
zabił swoją córkę i żonę, a potem popełnił samobójstwo. Prokuratura sprawę umorzyła... Zwykle
przyczyn jednego samobójstwa jest co najmniej kilka.

Odebrać sobie życie próbują najczęściej ludzie
po pięćdziesiątce (co piąty samobójca) oraz po trzydziestce. Ale występuje też nadumieralność wśród
młodych mężczyzn. W wieku 20-24 lat umiera
ich cztery razy więcej niż kobiet. - Przyczyny to
brawura, nadużywanie środków psychoaktywnych,
chęć popisania się przed rówieśnikami, bójki, wypadki
drogowe, ale też samobójstwa. Około 1000 osób w
wieku od 20 do 29 lat co roku popełnia samobójstwo
– mówi Urszula Marcinkowska. Z czego to wynika?

Liczba samobójstw rośnie lawinowo również w województwie śląskim. W pierwszym półroczu tego
roku prób samobójczych było 531, 382 zakończyły się zgonem. W całym zeszłym roku doszło do 612
prób samobójczych, 379 zakończyło się zgonem. Wynika z tego jasno, że w pierwszym półroczu życie
odebrało sobie więcej osób niż w całym ubiegłym! Rzadziej decydują się na ten dramatyczny krok
kobiety – w tym roku na Śląsku 87 pań próbowało odebrać sobie życie, 39 pań zginęło.

Tereso zapłać za mnie
przeciwwskazań – mówi Marek Popielski
Firma z Częstochowy, która dostarczyła
samochód dopomina się o swoje pieniądze
i grozi skierowaniem sprawy do sądu. Jeżeli
strony sporu szybko nie dojdą do porozumienia wóz przejmie komornik. Właściciel firmy
nie chce się wypowiadać w tej sprawie, ale z
nieoficjalnych informacji wynika, że póki co
drastyczne kroki nie zostaną podjęte. Decyzja
ma zapaść po ogłoszeniu wyników referendum
za odwołaniem Teresy Kosmali. Jeżeli obecna
burmistrz pozostanie na stanowisku, szanse
na przekazanie brakujących pieniędzy zmaleją
niemal do zera.
Ochotnicza Straż Pożarna to jedyna jednostka gaśniczo-ratownicza w Czeladzi. Nieotrzymanie dotacji prawdopodobnie będzie oznaczać
koniec działalności jednostki. - Zostaniemy ze
zbyt dużymi długami, żeby je zwrócić – zaznacza
Marek Popielski. Jeżeli czarny scenariusz się
sprawdzi, w mieście liczącym ponad 30 tysięcy
mieszkańców nie będzie komu gasić pożarów.
foto: KP

Z

amiast służyć ratowaniu ludzkiego życia, stoi w garażu. Spór
pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Czeladzi a burmistrzem miasta
trwa. Mimo, że Teresa Kosmala obiecała
przekazać środki na zakup samochodu
bojowego już dwa lata temu, to strażacy
do tej pory nie zobaczyli z tych pieniędzy
nawet złotówki.

foto: Dominik Gajda

D

rugie półrocze zwykle jest gorsze pod
tym względem niż pierwsze. Bo więcej
samobójstw jest jesienią, ale też w okresie
okołoświątecznym. I jeśli ta statystyka
nie poprawi się, to w całym roku liczba prób samobójczych przekroczy osiem tysięcy. W zeszłym
roku liczba ta wyniosła 5791 (4177 zakończyło się
śmiercią). W roku bieżącym dochodziło średnio
do blisko 700 prób samobójczych miesięcznie. W
ubiegłym - do 480.
Jak mówi „Rzeczpospolitej” profesor Maria
Jarosz, socjolog z Instytutu Studiów Politycznych
PAN, liczba samobójstw rośnie od 2009 roku. Tempo
wzrostu jest podobne jak w Grecji. A samobójstwa są
wskaźnikiem kondycji społecznej, także dezintegracji
społeczeństwa. Jeżeli ich liczba rośnie, jest to bardzo
mocny wskaźnik, że jest źle. Tak mówią naukowcy.
80 proc. samobójców to mężczyźni. Najczęściej się
wieszają, rzadziej rzucają się z mostu czy z okna, podcinają żyły czy trują środkami nasennymi. - Kobiety
częściej zażywają środki nasenne, tabletki, popijając je
alkoholem. Rzadziej zabijają się, uszkadzając swoje
ciało. Nawet po śmierci chcą dobrze wyglądać... komentują śląscy kryminalni.
Jakie są motywy samobójstw? Obok nieporozumień rodzinnych, częstym powodem jest... brak
środków do życia. Właśnie z powodów materialnych
w pierwszym półroczu 2013 r. próbowało się zabić

Osoba kończąca edukację powinna mieć możliwość
realizowania się w pracy zawodowej. W polskim
wymiarze to trudne. Dziś 25 proc. absolwentów
nie ma pracy. Młodzi mężczyźni chcą wyfrunąć z
rodzinnego domu, założyć rodzinę, a nie mają pracy.
Popadają w depresję, a stąd już krok od targnięcia
się na swoje życie. Najczarniejsze dni to sobota i
poniedziałek.
Dane przedstawiane przez policję są zaniżone.
Kilka miesięcy temu tygodnik „Polityka” opisał
samobójstwa samochodowe, które są upozorowane
na wypadki. Autor artykułu Juliusz Ćwieluch
pisze, że nikt nie lubi dociekać, jak było naprawdę. Ani rodzina, ani policja, ani ubezpieczyciele.
Policjanci mówią, że to takie bardziej honorowe
samobójstwo - czysty strzał rozpędzonym samochodem w przeszkodę. W statystykach tego nie
znajdziemy. Znający temat mówią, żeby szukać
wśród tych wypadków, które mają w opisie „z
niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwległy
pas ruchu” albo „nie dostosował prędkości do
warunków jazdy”. Ale trzeba dobrze szukać, bo
takich spraw są setki. A samobójstw samochodowych dziesiątki. Oficjalnie kwalifikowane są
właśnie jako wypadki drogowe. To jedna sprawa,
zaniżająca statystyki samobójstw. Rzecz druga - to
lekarze, a nie policjanci wystawiają akty zgonu.
Policjanci badają tylko te przypadki, co do których
są wątpliwości, czy np. ktoś desperata nie nakłonił
do śmierci albo czy tak nie uprzykrzył mu życia,
że ten postanowił się zabić.

foto: OSP Czeladź

Urzędnicy twierdzą, że przy zakupie wozu
nie dopełniono niezbędnych formalności.
- Ochotnicza Straż Pożarna jest stowarzyszeniem, a wszelkie dotacje w takim przypadku
zostają przekazywane na podstawie podpisanej
uprzednio umowy – poinformowała strażaków
Karolina Juryniec, doradca ds. PR burmistrza
Czeladzi Teresy Kosmali. To potwierdziła Regionalna Izba Rachunkowa. Ich zdaniem braki

formalne można jednak uzupełnić. Gmina
może przekazać środki jako dotację refundacyjną. Strażacy złożyli już odpowiedni wniosek w
urzędzie miasta. Ten został jednak odrzucony
przez radnych. - Wielokrotnie próbowaliśmy w
tej sprawie interweniować, jednak bezskutecznie.
Niestety pani burmistrz unika kontaktu z nami i
wszystko wskazuje na to, że pieniędzy przekazać
nadal nie zamierza. Mimo, że nie ma ku temu

Tomasz Breguła
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Region 07

08 Policja
L4 za łapówkę

P

rawie 80 zarzutów korupcyjnych
przyjęcia łapówek za wystawianie lewych L4 usłyszała lekarka
z Tychów. W proceder zamieszana była
również recepcjonistka.
Śledztwo w tej sprawie prowadzą policjanci z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą KMP Tychy pod
nadzorem Prokuratury Okręgowej w
Katowicach. Lewe zwolnienia lekarskie
najczęściej były wystawiane zdrowym
osobom. L4 za pieniądze wystawiała
im 50-letnia lekarka w jednym z tyskich
gabinetów. Na przestępczej działalności
zarobiła około 6 tys. zł. Zatrzymano
również 54-letnią recepcjonistkę, która
współpracowała z lekarką. Współpracownica usłyszała 5 zarzutów pomocnictwa w przestępczym procederze.
Policjanci zabezpieczyli dokumentację
medyczną lekarki i traktują sprawę
jako rozwojową, nie wykluczając także
dalszych zatrzymań. Za to przestępstwo
grozi kara nawet 10 lat więzienia.

Zlikwidowano
fabrykę amfetaminy

K

ryminalni z Komisariatu Policji w Radzionkowie zatrzymali
27-letniego bytomianina, który
posiadał przy sobie akcesoria służące do
dystrybucji narkotyków. Podczas przeszukania altany działkowej zajmowanej
przez zatrzymanego, śledczy odnaleźli
linię produkcyjną amfetaminy. Gotowy
narkotyk, z którego można było przygotować prawie 4 tys. „działek” dilerskich oraz pochodzącą prawdopodobnie z handlu tymi środkami gotówkę
w kwocie blisko 80 tys. złotych.
Policjanci znaleźli przy zatrzymanym narkotyki oraz urządzenia służące do produkcji i przechowywania
substancji odurzających. Ustalono, że
bytomianin - dyplomowany magister
chemii - przez ostatnie kilka miesięcy
mógł wprowadzić na rynek ponad 7
kilogramów amfetaminy. Linię produkcyjną tego narkotyku, oraz gotowe
do sprzedaży ponad 4 tysiące porcji
amfetaminy, policjanci odkryli w altanie działkowej na terenie ogrodów
rodzinnych w Radzionkowie. Podejrzanemu przedstawiono łącznie sześć
zarzutów popełnienia przestępstw z
ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
- w tym produkcję, posiadanie i handel
substancjami niedozwolonymi. Sprawa
ma charakter rozwojowy. Śledczy nie
wykluczają dalszych zatrzymań.

Przejęli ponad
kilogram narkotyków

P

olicjanci z Bytomia przejęli ponad 1000 dilerskich działek marihuany oraz ponad 3 gramy
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Do tragicznego wypadku
drogowego doszło w
Kaczycach. Kierowca
samochodu potrącił
śmiertelnie 62-letniego
mężczyznę i uciekł z miejsca
zdarzenia. Policjanci
zatrzymali podejrzanego o
spowodowanie wypadku.
Badanie wykazało, że był
nietrzeźwy...

W

spólne działania policjantów wydziału
ruchu drogowego
cieszyńskiej komendy oraz
funkcjonariuszy komisariatu w
Zebrzydowicach doprowadziły
do zatrzymania mężczyzny, podejrzewanego o spowodowanie
wypadku. Doszło do niego na
ulicy Tuwima. Nieznany kierowca
potrącił pieszego i odjechał z miejsca wypadku. Mimo wysiłków
ekipy pogotowia ratunkowego,
potrącony 62-letni mieszkaniec

haszyszu o czarnorynkowej wartości
ponad 30 tys. zł. Zatrzymano dwóch
mężczyzn w wieku 21 i 32 lat, podejrzanych o posiadanie narkotyków. Starszy z nich przyznał się do haszyszu,
natomiast 21-latek nie przyznał się do
znalezionego u niego ponad 1 kilograma marihuany.
Funkcjonariusze rozpoczęli czynności operacyjne i obserwację interesującego ich lokalu przy ul. Wytrwałych.
W trakcie działań weszli do mieszkania,
gdzie zastali dwóch mężczyzn. Funkcjonariusze sprawdzili mieszkanie,
gdzie znaleźli worek foliowy z suszem
roślinnym, a przy starszym mężczyźnie
kilka kostek haszyszu. Mężczyznom
przedstawiono zarzut posiadania środków odurzających. Teraz 32-latkowi
grozi do 3 lat więzienia, a jego 21-letniemu koledze do 8 lat pozbawienia
wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy i kryminalni nie wykluczają
kolejnych zatrzymań.

Zatrzymani
pseudokibice

P

odczas meczu piłki nożnej rozgrywanego w Żywcu doszło do
naruszeń prawa. Mundurowi
bezpośrednio po spotkaniu zatrzymali 6 pseudokibiców drużyny przyjezdnej. Grożą im wysokie grzywny,

Zabił i uciekł

Kaczyc zmarł. Policjanci na
miejscu ustalili, że sprawca miał
się poruszać samochodem typu
kombi koloru niebieskiego. W
ciągu półtorej godziny od zdarzenia odnaleziono mężczyznę.
Był nim 48-letni mieszkaniec Kaczyc, który kierował mercedesem.
Samochód został zabezpieczony
na policyjnym parkingu. Po

zatrzymaniu mężczyznę poddano badaniu trzeźwości. Wtedy
też okazało się, że ma on w w
swoim organizmie ponad 2 promile alkoholu. Za spowodowanie
śmiertelnego wypadku drogowego pod wpływem alkoholu,
lub ucieczkę z miejsca zdarzenia,
kodeks karny przewiduje karę
nawet do 12 lat więzienia.

zakazy wstępu na imprezy masowe,
a nawet kary więzienia.
W sobotę o godz. 13.00 na żywieckim stadionie przy ul. Tetmajera rozpoczął się mecz, pomiędzy drużynami
GKS Jastrzębie i Góral Żywiec. Mecz
zakwalifikowany był jako impreza o
podwyższonym ryzyku. W związku z
naruszającymi prawo zachowaniami
policjanci zatrzymali 6 pseudokibiców
jastrzębskiej drużyny - mieszkańców
Jastrzębia Zdroju oraz Żor w wieku
od 20 do 63 lat. Pięciu z nich zaraz po
rozpoczęciu meczu wtargnęło na płytę
boiska, za co grozi im kara grzywny oraz
nawet trzech lat pozbawienia wolności.
Z kolei ostatni z zatrzymanych odpowie
za posiadanie oraz użycie materiałów
pirotechnicznych w czasie imprezy. Za
takie zachowanie grozi mu pięcioletni
pobyt w więzieniu. Teraz żywiecki sąd
w trybie przyśpieszonym zadecyduje o
dalszym losie pseudokibiców. Śledczy
nie wykluczają kolejnych zarzutów i
kolejnych zatrzymań.

kryminalnej przeszłości. W sierpniu
wyszedł on na warunkowe zwolnienie z więzienia, gdzie przebywał od
kilku lat za kradzieże samochodów. Po
sprawdzeniu w bazach informacyjnych
okazało się, że warte ponad 200 tys.
złotych audi zostało kilka dni wcześniej
skradzione w Berlinie.
42-letni złodziej zamieszany jest ponadto w kradzież wartego 110 tys. złotych
opla insignii z hotelowego parkingu 25
października tego roku. Wcześniej jego
właścicielowi złodzieje ukradli oryginalne kluczyki. 42-latek i jego dwaj wspólnicy usłyszeli już w tej sprawie zarzuty.
Policjanci odzyskali także audi S5, które
zostało skradzione z ulicy Brzozowej
w Katowicach i skradzionego z osiedla
Tysiąclecia seata leona wartego 25 tys.
złotych.

Śmierć na pasach

Odzyskali auta warte
pół miliona złotych

P

olicjanci z katowickiej samochodówki tylko w tym miesiącu
odzyskali trzy luksusowe samochody warte ponad pół miliona złotych. Auta zostały skradzione w Katowicach i Berlinie. Zatrzymano już
trzech mężczyzn, którzy mają związek ze sprawą.
Na początku listopada policjanci
z katowickiej komendy namierzyli na
Bażantowie złodzieja samochodów. Na
ich widok mężczyzna z piskiem opon
ruszył audi S5. Policjanci ruszyli za nim
chevroletem i zablokowali go. Kierowca
wyskoczył z samochodu i próbował
uciec pieszo. Po krótkim pościgu
został obezwładniony i zatrzymany.
Złodziejem okazał się znany 42-latek
znany funkcjonariuszom ze swojej

wyjaśniają szczegółowe przyczyny i
okoliczności wypadku.

Zatrzymana szajka
fałszerzy

C

zterech obywateli Rumunii, podejrzanych o fałszowanie dokumentów i zakładanie fikcyjnych
kont bankowych w celu uzyskania korzyści majątkowych zostało zatrzymanych przez katowickich funkcjonariuszy. Wszyscy podejrzani zostali
tymczasowo aresztowani.
Do pierwszego zatrzymania doszło
na początku listopada. Policjanci z
Wydziału do Walki z Przestępczością
Gospodarczą KWP w Katowicach zatrzymali w jednym z banków dwóch
podejrzanych. Obywatele Rumunii,
posługując się fałszywymi dokumentami, chcieli dokonać transferu 19
tys. euro z banku w województwie
małopolskim na konto banku w
Katowicach, aby później je wypłacić.
Policjanci ustalili, że wszystkie wykorzystane do operacji konta zostały
założone na podstawie fałszywych
rumuńskich dowodów osobistych.
Kolejna dwójka oszustów została
zatrzymana na terenie województwa
łódzkiego. Jak ustalono w śledztwie,
19 tysięcy euro, które mężczyźni
chcieli przetransferować i wypłacić
w Katowicach, zostały skradzione z
prywatnych kont w Niemczech. Do
ich kradzieży wykorzystano złośliwe
oprogramowanie, które umożliwiało
przechwytywanie poufnych danych
dostępowych do konta i przekierowanie na fikcyjne strony bankowe, z
których również przechwytywane były
dane o hasłach i loginach. Wszyscy
zamieszani w przestępczy proceder
mężczyźni zostali już tymczasowo
aresztowani. Grozi im pięcioletni
pobyt w więzieniu.

Alkohol, kolizja
i korupcja

P

olicjanci z Rybnika wyjaśniają
okoliczności wypadku, do którego doszło w Chwałowicach.
W wyniku potrącenia przez samochód
osobowy na przejściu dla pieszych zginął 54-letni mężczyzna.
Do zdarzenia doszło na ul.1-go
Maja. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący samochodem
opel zafira jadąc w kierunku centrum,
potrącił na pasach pieszego. W wyniku
uderzenia mężczyzna znalazł się na
jezdni, gdzie potrącił go opel corsa,
jadący w kierunku Jankowic. Zderzenie
samochodu z człowiekiem okazało się
tragiczne w skutkach, 54-letni rybniczanin zginął na miejscu. Kierowcy obu
samochodów byli trzeźwi. Policjanci

N

awet do 10 lat więzienia grozi
49-letniemu mężczyźnie zatrzymanemu za kierowanie samochodem pod wpływem alkoholu,
spowodowanie kolizji drogowej i próbę
wręczenia łapówki policjantom z chorzowskiej drogówki. Sprawca, w zamian za "przymknięcie oka", zaproponował mundurowym 190 złotych.
Policjanci wydziału ruchu drogowego zostali wezwani na miejsce do kolizji
na ulicy Nowej. Kierujący oplem chorzowianin uderzył w jadące przed nim
mitsubishi. Badanie stanu trzeźwości
wykazało, że sprawca kolizji ma w organizmie ponad 2 promile alkoholu. W
zamian za uniknięcie odpowiedzialności
usiłował wręczyć łapówkę. Teraz grozi
mu kara nawet 10 lat więzienia.

Porady 09

www.kurierpolski24.pl

Zadbaj o włosy w czterech prostych krokach

P

rzed nami jesień, a wraz z nią coraz
więcej chłodnych i deszczowych dni.
Dla naszej skóry i włosów to trudny
moment, ponieważ niesprzyjające warunki atmosferyczne, takie jak zimny wiatr,
niska temperatura powietrza, opady deszczu lub śniegu, mogą zaszkodzić kondycji
naszych włosów. Jak zatem uniknąć utraty
blasku i objętości włosów? O tym Mistrz
Polski we fryzjerstwie, Damian Duda.

Pierwszy krok – nawilżanie
Włosy, podobnie jak nasza skóra, źle reagują na
zmianę temperatury. Duża amplituda pomiędzy temperaturą w pomieszczeniu a na dworze sprawia, że
kosmyki łatwo ulegają przesuszeniu. Szczególnie jeśli
nasze pokoje ogrzewane są sztucznie, przy pomocy
grzejników. Koniecznie musimy więc aplikować
preparaty nawilżające na włosy – każdorazowo po
umyciu głowy i delikatnym osuszeniu włosów ręcznikiem. Jeśli będziemy stosować ten zabieg regularnie,
unikniemy również kłopotu z elektryzowaniem się
pasemek w suchych i ciepłych pomieszczeniach.
Do wyboru mamy naprawdę dużą gamę kosmetyków – maseczek i odżywek. Jeśli nie chcemy
poświęcać wiele czasu na pielęgnację, zdecydujmy
się na preparaty bez spłukiwania. Nie aplikujmy ich
jednak za dużo, ponieważ mogą obciążać włosy i
sprzyjać przetłuszczaniu. Aby tego uniknąć, możemy
także nanieść kosmetyk tylko na końcówki włosów
– one najbardziej potrzebują pielęgnacji.
Drugi krok – wzmacnianie włosów od środka
Aby cieszyć się piękną fryzurą należy także pamiętać o właściwej diecie. Jesienią i zimą, kiedy

dla nas niewygodne, a trwały ucisk czapki na skórę
głowy, może sprzyjać wypadaniu włosów.

foto: Damian Duda

nasza dieta przestaje być tak zróżnicowana jak
latem, często zaczyna brakować nam witamin i
mikroelementów. Nie spożywamy już takiej ilości
warzyw i owoców jak na wakacjach, a zamiast
tego – zjadamy więcej tłustych potraw i mięsa.
Warto jednak pamiętać o zróżnicowanej diecie i
regularnym przyjmowaniu naturalnych witamin w
postaci owoców, warzyw lub soków. Na szczęście w
supermarketach przez cały rok można zaopatrzyć
się w te składniki.
Możemy także przyjmować gotowe mieszanki
witamin – w postaci suplementów diety dostępnych
w aptekach. Traktujmy to jednak jako ostateczność,
ponieważ najlepsze składniki odżywcze zawarte są
w naturalnych pokarmach.

Trzeci krok - nakrycie głowy
Cebulki włosowe są wrażliwe na zmiany temperatur.
Wiatr i mróz z pewnością im nie sprzyja, a taka
pogoda może powodować osłabianie, a nawet trwałe
uszkodzenie mieszków. Nie bójmy się więc nosić
czapek, beretów czy chust. Ogrzeją one skórę głowy
i zabezpieczą przed utratą ciepła. Nawet gęsta i bujna
czupryna nie chroni idealnie skóry przed chłodem,
dlatego wspierajmy się nakryciami głowy. Wybierając
je – zdecydujmy się na naturalne materiały – bawełnę lub wełnę. Dzięki temu skóra będzie cały czas
oddychać, a nasze włosy nie zaczną się mocniej
przetłuszczać. Dobierając czapkę zwróćmy także
uwagę na właściwy rozmiar, dopasowany do naszego
obwodu głowy. Zbyt ciasne nakrycie głowy, będzie

Czwarty krok - Ochrona przed zniszczeniem
Właściwe kosmetyki, odpowiednia dieta oraz
ochrona kosmyków przed chłodem to nadal nie
wszystko, co możemy zrobić, aby całą jesień i zimę
cieszyć się piękną czupryną. Ważne jest również
unikanie czynników podrażniających włosy. Dlatego
w miarę możliwości, pozwalajmy im wyschnąć naturalnie, bez użycia gorącego nadmuchu powietrza z
suszarki. Jeśli jednak spieszymy się i musimy wysuszyć włosy, najpierw delikatnie zbierzmy wodę przy
użyciu chłonnego ręcznika. Następnie, chociaż przez
kilka minut, pozwólmy włosom schnąć na powietrzu.
Dopiero potem sięgnijmy po suszarkę, koniecznie z
chłodnym nawiewem powietrza.
Starajmy się również unikać lokówek czy prostownic do włosów. Jeśli jednak nie wyobrażamy sobie
fryzury bez użycia tych urządzeń, kupmy te profesjonalne. Zastosowane w nich systemy pozwalają na
szybsze ułożenie włosów oraz ich częściową ochronę.
Ważne jest również, aby nakładać ochronne kosmetyki przed kontaktem włosów z gorącym urządzeniem.
Jeśli chcemy farbować włosy, zdecydujmy się
na preparaty bez amoniaku. Najlepiej jednak jeśli
zabieg ten pozostawimy fryzjerowi, który z pewnością wybierze właściwe kosmetyki, nie obciążające
włosów, a dodatkowo udzieli nam fachowych rad jak
powinniśmy pielęgnować nasze pasemka.
Jeśli zastosujemy się do powyższych rad, nasze
włosy z pewnością odwdzięczą się nam pięknym
i zdrowym wyglądem. Pamiętajmy zatem o właściwym odżywianiu i stosowaniu preparatów
dopasowanych do potrzeb naszych kosmyków.

Jak w prawdziwej kawiarni Domowe maseczki ze zbóż

W

tym tygodniu prezentujemy Państwu
ekspres kapsułkowy Krups Nescafe
Dolce Gusto Piccolo KP1002. Wyróżnia go nie tylko ładny design i wielofunkcyjność ale również przystępna cena. Jak przekonują pracownicy sklepu RTV EURO AGD przy
ulicy Wolności 10 w Chorzowie, produkt niemieckiej firmy pozwala na przygotowanie przepysznej kawy. - Sama próbowałam i byłam zaskoczona, że tak mały ekspres może zrobić tak
dobrą kawę. Jest też bardzo prosty w obsłudze
– mówi jeden z pracowników sklepu.
Ekspres kapsułkowy Krups Nescafe Dolce Gusto Piccolo KP1002 pozwala na przygotowanie takiej
kawy na jaką ma się ochotę. Regulowane ciśnienie
o maksymalnej wartości 15 barów zagwarantuje
natomiast sporządzenie napoju jak z prawdziwej
kawiarni. - Ilość barów decyduje o tym jak ma być ta
kawa zaparzona. Każdy rodzaj wymaga ustawienia
innego ciśnienia. Kawa jest sypka, taka jaką kupujemy w sklepie. Nie jest to proszek – tłumaczy jeden z
pracowników sklepu. Do wyboru m.in.:
- Latte Macchiato (pyszna kawa z gorącym, spienionym mlekiem).
- Cappuccino (aromatyczne Espresso przykryte
gęstą pianką).

- Espresso Intenso (mocna i aromatyczna kawa z
aksamitnie gładką cremą, charakterystyczną dla
prawdziwego espresso).
Funkcje ekspresu pozwalają również na łatwe
i szybkie przygotowanie innych napojów. - Wystarczy wybrać odpowiednią kapsułkę i nacisnąć
przycisk. Istnieje możliwość zrobienia gorących i
zimnych napojów. Można przygotować mrożoną
kawę, zrobić gorącą czekoladę lub podgrzać wodę,
np. na herbatę – przekonuje jeden z pracowników
sklepu. Ekspres posiada zbiornik na wodę o pojemności 0,6 litra. Wyjątkowy system ogrzewania
wody Thermoblock gwarantuje osiągnięcie i
utrzymanie poziomu temperatury właściwego
dla każdej z wybranych funkcji. - Jak na tak mały
ekspres ilość tych opcji jest naprawdę imponująca.
Produkt jest bezawaryjny i absolutnie najwyższej
jakości. Polecam go jak najbardziej – zaznacza
jeden z pracowników 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!

Krups Nescafe Dolce Gusto Piccolo KP1002
Typ ekspresu: kapsułkowy; Ciśnienie: 15 barów; Moc: 1500 W Stosowanie kawy: kapsułki Nescafe; Pojemność zbiornika na wodę: 0,6 l.; Wymiary (szer. x wys. x głęb.):159x287x220mm
Funkcje dodatkowe: automatyczny dobór ciśnienia dostosowany do rodzaju parzonego napoju, możliwość przygotowywania zarówno gorących jak i zimnych napojów, funkcja gorącej
wody, Thermoblock - system grzewczy, tryb "eco" Gwarancja: 24 miesiące

M

imo, że są małe i niepozorne, kryją
w sobie wiele zalet. Mowa o maseczkach na twarz, które możesz zrobić
sama w domu
Już dawno odkryto cenne właściwości
ziaren, dlatego chętnie stosują je w formułach
kremów, balsamów czy szamponów. Ty również
możesz zadbać o urodę, sięgając do domowej
spiżarni. Wykorzystaj np. jako podstawę maseczek olej sojowy, słonecznikowy lub siemię
lniane. Albo przygotuj z ich ziaren naturalne
pielęgnacyjne preparaty.
OWIES
W ziarnach owsa znajdują się substancje śluzowe, które tworząc cieniutką warstwę na skórze,
chronią ją przed wysuszeniem. Cynk zawarty w
owsie leczy trądzik, miedź napina skórę, kobalt
wzmacnia włosy. Przepis na maseczkę na twarz:
3 łyżki płatków owsianych zalej 1/3 szklanki
wrzącego mleka. Odstaw do przestygnięcia.

Letnią papkę nałóż na twarz na 20 minut.
Zmyj przegotowana wodą. Wyciągi z tego
ziarna znajdziesz w kremach do cery suchej
i dojrzałej.
RYŻ
Ryż zawiera lipidy, które chronią przed
promieniami UV i zwalczają wolne rodniki. Jest też bardzo dobry jako maseczka na
włosy. Ryż poprawia także krążenie krwi,
działa nawilżająco i kojąco na skórę, matuje
ją. Przepis na maseczkę na włosy: podgrzej 3
łyżki oleju słonecznikowego, dodaj po łyżce
pokrzywy i skrzypu. Po godzinie odcedź zioła.
Nałóż na wilgotne włosy na pół godziny, umyj
szamponem.
SŁONECZNIK
Olej z nasion słonecznika jest bogaty w
witaminy: E, B6 oraz cynk. Leczy wypryski,
łojotok, nawilża. Nadaje się do każdego rodzaju
skóry. Można go stosować jako olejek do kąpieli.
Przepis na maseczkę na włosy: Podgrzej 3 łyżki
oleju słonecznikowego, dodaj po łyżeczce pokrzywy i skrzypu. Po godzinie odcedź zioła.
Nałóż na wilgotne włosy na pół godziny, umyj
szamponem.
SOJA
Soja jest częstym składnikiem kremów
przeciwzmarszczkowych, gdyż zawiera odmładzające izoflawony i fitoestrogeny. Z kolei
proteiny sojowe w szamponach i odżywkach
wzmacniają zniszczone włosy. Kąpiel wygładzająca szorstkie dłonie: 2 łyżki siemienia zalej
litrem wody i gotuj na wolnym ogniu przez
kwadrans. Odstaw na 30 minut do wystygnięcia. Mocz dłonie przez 20 minut.
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NOSPR na jubileusz Mistrza
Kościół pw. św. apostołów Piotra i
Pawła w Katowicach. Narodowa Orkiestra
Symfoniczna Polskiego radia wraz z Chórem
Filharmonii Krakowskiej zagrają „Concerto
doppio” na skrzypce, altówkę i orkiestrę
oraz „Te Deum” Krzysztofa Pendereckiego.
Start 19.30. Bilety: 25-35 zł
Katowice

Festiwal Nowej Scenograﬁi
Muzeum Śląskie, Rondo Sztuki, Centrum Scenografii Polskiej, Kino Kosmos
Centrum Sztuki Filmowej. Spotkania z
twórcami, seanse wielokrotnie nagradzanych
filmów, warsztaty oraz wykłady ukazujące
różnorodne oblicza sztuki współczesnej, jaką
jest scenografia... to wszystko podczas Festiwalu
Nowej Scenografii, który startuje już 27 listopada! Gwoździem programu imprezy, która w tym
roku przebiegać będzie pod hasłem „Kostium
– dress-code – ciało” jest wręczenie Nagród
im. Jerzego Moskala 30 listopada o godz. 18.00.
Katowice

John Scoﬁeld Überjam Band
Kinoteatr Rialto. Najważniejszy obok Pat'a
Metheny'ego gitarzysta w świecie jazzu, bluesa
i muzyki funky wystąpi 22 listopada o godz.
lacji tel. 513-367-700

NIERUCHOMOŚCI

Sprzedam garaż w Katowicach - Chorzowska 198 (obok Wesołego 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

www.kurierpolski24.pl

20:00 w Kinoteatrze Rialto. Doskonała gitarowa
technika i rozpoznawalne brzmienie nawiązujące do różnorodnych nurtów amerykańskiej
tradycji sprawiają, że muzyka którą tworzy, od
wielu lat łączy pokolenia melomanów i słuchaczy. Koncert odbędzie w ramach festiwalu „Jazz
i okolice", zagra John Scofield Überjam Band.
Bilety: 60 zł (balkon), 50 zł
Zabrze

Siemianowice Śl.

Kabaret młodych panów
Siemianowickie Centrum Kultury.
Najnowszy program jednej z najbardziej
rozpoznawalnych grup kabaretowych w
kraju zostanie zaprezentowany 8 grudnia
o 19:30. Bilety: 50 zł
Bytom

Barbórka w Kopalni Guido

Single i remiksy

Kopalnia Guido. Dla wszystkich, którzy
chcieliby przeżyć tradycyjne górnicze święto
w podziemiach kopalni, już 6 grudnia Guido
organizuje wyjątkową Barbórkę na poziomie
320. W programie imprezy m.in. wspólne
biesiadowanie przy stołach zastawionych
śląskim jedzeniem, a także udział tradycyjnych ceremoniałach górniczych. Impreza
rozpocznie się o godz. 19:00. Bilety: 115 zł

Bytomskie Centrum Kultury. Komedia wyreżyserowana przez Olafa
Lubaszenkę demaskuje mechanizmy
korporacyjnych stosunków i obnaża
rzeczywisty charakter życia wielkomiejskich singli, pozornie gloryfikujących
swoją niezależność i swobodę, a tak
naprawdę stających się niewolnikami
wychwalanej przez siebie wolności i kariery. Wystąpią: Anna Mucha, Weronika
Książkiewicz, Katarzyna Glinka, Lesław
Żurek i Wojciech Medyński. Spektakl
odbędzie się 7 grudnia o godzinie 16:30.
Bilety: 70 i 60 zł

Zabrze

Steven Wilson and Band
Dom Muzyki i Tańca. Kompozytor,
multiinstrumentalista, wokalista, producent oraz lider Porcupine Tree od ponad
ćwierćwiecza czaruje słuchaczy swoimi
pomysłami. Steven Wilson z zespołem
wraca na dwa koncerty do naszego kraju.
Jeden z nich odbędzie się 30 listopada w
Zabrzu.Bilety: 119, 129, 179 i 199 zł

Mieszkanie 3 pokoje z ogródkiem 73m2.
Tel. 518 601 008
lacji tel.MOTORYZACJA
513-367-700

Skoda FABIA 2007 1,4 sedan, stan techniczny bardzo dobry. Tel. 607 408 285.
Sprzedam Mazde xedos v 6 144 km. Cena
3500 zł do negocjacji. Tel. 507 388 984
Ford Cougar 2.0 130KM* KLIMA. Cena
8200 zł. Tel. 515-515-663

PR ACA
Zatrudnimy: Kierowcę kat.B do obsługi
klienta w terenie. własny samochód w okresie próbnym. Tel.32 297 41 13
Bytom - Menager działu handlowego. Tel.
601 404 501

Bytom

Zasmakuj muzyki
Opera Śląska. Gościem kolejnego muzycznego spotkania z cyklu „Zasmakuj
Muzyki” będzie kwartet Fourmat Gabriel.

Poszukujemy sprzątacza/ki samochodów
ciężarowych , ciągników z orzeczeniem o niepełnosprawności. Tel. 728 430 914

M AT R Y M O N I A L N E
Zwykły facet, 57 lat szuka Pani do wspólnego życia. Tel.: 513 570 299.
Pan lat 70 pozna niezależną panią z prawem jazdy. 791-543-160

USŁUGI
Manicure, pedicure z dojazdem (Chorzów
i okolice). Tel. 32 241 47 46.
Fryzjer – wizyty domowe (śluby, wesela,
inne okazje). Tel. 32 241 47 46.
Usługi fryzjerskie w domu klientki. Tel 32
241 47 46

Przeprowadzki
Kompleksowe
TRANSPORT
LOKALNY
KRAJOWY
MIĘDZYNARODOWY
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Podczas premierowego koncertu zaprezentowane zostały utwory Astora Piazzoli w
aranżacji Klaudiusza Jani. Koncert odbędzie
się 8 grudnia o godz. 18:00 Poprowadzi go
Magdalena Miśka-Jackowska. Bilety: 10 zł
Chorzów

Gra o wszystko
Teatr Rozrywki. Fabularyzowany film
dokumentalny nakręcony w 1978 r. w reżyserii Andrzeja Kotkowskiego i na podstawie
scenariusza Jerzego Górzańskiego oraz
Krzysztofa Wągrodzkiego, jest rodzajem
hołdu dla zmarłego niedawno Gerarda
Cieślika. Opowiada o jego życiu i karierze,
a także próbuje odpowiedzieć na pytanie,
jakim był człowiekiem oraz jakie postawy
i wartości szczególnie cenił. Seanse odbędą
się 2 i 3 grudnia.
Chorzów

Old Land
Teatr Rozrywki. Old Land to najnowszy
autorski projekt artystyczny Piotra Wojtasika oscylujący pomiędzy jazzem, world
music, a african music. U boku wybitnego
trębacza na scenie wystąpią m.in.: Billy
Hart, Kirk Ligtsey oraz Essiet Okon Essiet.
Koncert odbędzie się 2 grudnia o godz.
19:00. Bilety: 20, 50 zł
oprac. TB

Tipsy Katowice Chorzów Ruda Śląska
z dojazdem tanio. Tel.507 782 636
Mobilna myjnia parowa, pranie dywanów
gorącą pianą, AdamPara.pl. 513 273 966
Przyjme szycie firan,poszerzanie ubran
itp. Tel. 508 477 080
lacji tel. 513-367-700
RÓŻNE

Sprzedam 150 szt. kaset audio z muzyką
weselną. Tel. 510-746-127.
Przyjmę zbędne sprzęty domowe
(AGD), Telewizor, Pralka itp. Tel. 787
604 663.
Nowy uchwyt do TV 32-60', Cena 100 zł
Tel. 32 2514434.
Stara lampa stojąca marmur antyk ART
DECO – BYTOM. 889 328 190
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PUNKTY DYSTRYBUCJI:
KATOWICE: biurowiec Altus, biurowiec Biuro Centrum (tzw. katowickie WTC), siedziba KZK GOP, Uniwersytet Śląski, Wojewódzki Zespół Przychodni Wielospecjalistycznych, Hotel Olimp, Centralny Szpital
Kliniczny, KWK Wieczorek, KWK Wujek; DĄBROWA GÓRNICZA: CH
Real; CHORZÓW: CH AKS; Urząd Skarbowy; ZUS; ZABRZE: CH M1;
ISTEBNA: ośrodek wczasowy Zagroń; KORBIELÓW: ośrodek Jontek
– Pilsko; WOLBROM; MYSŁOWICE: CH Real; KWK Wesoła.
Gazeta online: www.kurierpolski24.pl
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Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o.
z siedzibą pod adresem:
ul. Gliwicka 204, 40-860 Katowice, kapitał zakładowy: 189 787 600 zł
NIP 634-12-60-857, REGON 273021217,
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach: KRS 0000077664

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o.
z siedzibą pod adresem:
ul. Gliwicka 204, 40-860 Katowice, kapitał zakładowy: 189 787 600 zł
NIP 634-12-60-857, REGON 273021217,
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach: KRS 0000077664

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o.
z siedzibą pod adresem:
ul. Gliwicka 204, 40-860 Katowice, kapitał zakładowy: 189 787 600 zł
NIP 634-12-60-857, REGON 273021217,
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach: KRS 0000077664

Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na ustanowienie
odrębnej własności
n/w lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi
i udziałem w części wspólnej nieruchomości

Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na ustanowienie
odrębnej własności
n/w lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi
i udziałem w części wspólnej nieruchomości – poz. 1 – 10
oraz nieruchomości obejmującej budynek mieszkalny i prawo użytkowania
wieczystego gruntu – poz. 11

Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na ustanowienie
odrębnej własności
n/w lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi
i udziałem w części wspólnej nieruchomości

OGŁASZA

1. Lokal mieszkalny nr 23 położony w Katowicach przy ul. DĘBOWEJ 53
- cena wywoławcza: 52 500 zł, wadium: 5 250 zł, postąpienie: 600 zł
- powierzchnia lokalu: 39,93 m² (1 pokój, kuchnia)
2. Lokal mieszkalny nr 5 położony w Katowicach przy ul. WIŚNIOWEJ 10
- cena wywoławcza: 53 300 zł, wadium: 5 330 zł, postąpienie: 600 zł
- powierzchnia lokalu: 40,84 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC)
3. Lokal mieszkalny nr 22 położony w Katowicach przy ul. POKOJU 12
- cena wywoławcza: 41 500 zł, wadium: 4 150 zł, postąpienie: 500 zł
- powierzchnia lokalu: 43,10 m² (2 pokoje, kuchnia)
4. Lokal mieszkalny nr 4 położony w Katowicach przy ul. LISA 6b
- cena wywoławcza: 43 600 zł, wadium: 4 360 zł, postąpienie: 500 zł
- powierzchnia lokalu: 40,80 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)
5. Lokal mieszkalny nr 11 położony w Chorzowie przy ul. CHODKIEWICZA 4
- cena wywoławcza: 54 500 zł,wadium: 5 450 zł,postąpienie: 600 zł
- powierzchnia lokalu: 50,08 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój)
6. Lokal mieszkalny nr 62 położony w Tychach przy ul. HONORATY 54
- cena wywoławcza: 107 600 zł, wadium: 10 760 zł, postąpienie: 1 100 zł
- powierzchnia lokalu: 42,50 m² (2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój)
7. Lokal mieszkalny nr 4 położony w Mysłowicach przy ul. BOŃCZYKA 34b
- cena wywoławcza: 85 500 zł, wadium: 8 550 zł, postąpienie: 900 zł
- powierzchnia lokalu: 38,50 m² (pokój, kuchnia, łazienka z WC, 2 przedpokoje)
8. Lokal mieszkalny nr 6 położony w Mysłowicach przy ul. BOŃCZYKA 36
- cena wywoławcza: 89 400 zł, wadium: 8 940 zł, postąpienie: 900 zł
- powierzchnia lokalu: 38,50 m² (pokój, kuchnia, łazienka z WC, 2 przedpokoje)
9. Lokal mieszkalny nr 4 położony w Mysłowicach przy ul. BOŃCZYKA 36a
- cena wywoławcza: 86 400 zł, wadium: 8 640 zł, postąpienie: 900 zł
- powierzchnia lokalu: 38,90 m² (pokój, kuchnia, łazienka z WC, 2 przedpokoje)
10. Lokal mieszkalny nr 3 położony w Mysłowicach przy ul. BOŃCZYKA 36b
- cena wywoławcza: 85 000 zł, wadium: 8 500 zł, postąpienie: 900 zł
- powierzchnia lokalu: 38,30 m² (pokój, kuchnia, łazienka z WC, 2 przedpokoje)
11. Lokal mieszkalny nr 6 położony w Mysłowicach przy ul. ROBOTNICZEJ 10
- cena wywoławcza: 47 400 zł, wadium: 4 740 zł, postąpienie: 500 zł
- powierzchnia lokalu: 52,66 m² (2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)
12. Lokal mieszkalny nr 2 położony w Rudzie Śląskiej przy ul. KAMIENNEJ 40a
- cena wywoławcza: 81 900 zł, wadium: 8 190 zł, postąpienie: 900 zł
- powierzchnia lokalu: 36,23 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)
Termin i miejsce przetargu:
13 GRUDNIA 2013 r. (piątek) o godz. 900 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki
przy ulicy Gliwickiej 204 w Katowicach.
Przedmiot przetargu można oglądać w dni robocze w terminie od 20 listopada
2013r. do 12 grudnia 2013r., po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi
Nieruchomości w poszczególnych Administracjach Spółki, które udzielą również
dodatkowych informacji w przedmiocie przetargu:
- lokal opisany w pkt. 6: Administracja „Wesoła”, ul. Piastów Śląskich 6a, Mysłowice,
tel. /32/ 225-32-34;
- lokale opisane w pkt. 7, 8, 9, 10, 11: Administracja „Mysłowice” ul. Świerczyny 7,
Mysłowice, tel. /32/ 318-29-00;
- lokal opisany w pkt. 12: Administracja „Śląsk’, ul. Warsztatowa 4, Ruda Śl., tel.
/32/ 342–34–75;
- lokale opisane w pkt. 1, 2, 3, 4, 5: Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa
Sp. z o.o. ul. Gliwicka 204, Katowice tel. /32/781-66-16 w. 25 lub +48 728 35 00 17.
Warunki przystąpienia do przetargu:
1. Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 11 grudnia 2013r. (środa)
- decyduje data wpływu kwoty wadium na konto Spółki: Bank Śląski O/Katowice
numer: 63 1050 1214 1000 0010 0201 2175.
-Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie
zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
-Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie
zaoferuje ceny wywoławczej.
-Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. 2. Przetarg
jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden
uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny
wywoławczej. 3. Nabywca, który do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego
nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.
4.Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i jej nabyciem,
ponosi w całości nabywca.
Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do
odwołania lub zmiany warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania
którejkolwiek z ofert, jak również żądania, w przypadku wystąpienia przesłanek,
o których mowa w art. 705 Kodeksu cywilnego, unieważnienia umowy zawartej w
drodze przetargu. Oferent ma obowiązek zapoznać się z Rozp. Rady Ministrów z
dn. 13.02.2007r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na
sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji oraz z Zasadami Zbywania Składników Aktywów Trwałych dostępnymi w
siedzibie Spółki lub na stronie internetowej: www.sdsm.pl.

OGŁASZA

1. Lokal mieszkalny nr 4 położony w Katowicach przy ul. KOCHANOWSKIEGO 18
- cena wywoławcza: 378 800 zł, wadium: 37 880 zł, postąpienie: 4 000 zł
- powierzchnia lokalu: 133,70 m² (3 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój, 3
korytarze, 3 pomieszczenia gospodarcze)
2. Lokal mieszkalny nr 5 położony w Katowicach przy ul. WOLNEGO 7
- cena wywoławcza: 49 700 zł, wadium: 4 970 zł, postąpienie: 500 zł
- powierzchnia lokalu: 43,30 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka)
3. Lokal mieszkalny nr 18 położony w Katowicach przy ul. MYSŁOWICKIEJ 37c
- cena wywoławcza: 83 600 zł, wadium: 8 360 zł, postąpienie: 900 zł
- powierzchnia lokalu: 36,54 m² (2 pokoje, ślepa kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)

OGŁASZA

1. Lokal mieszkalny nr 67 położony w Katowicach przy ul. KARLICZKA 7
- cena wywoławcza: 97 000 zł, wadium: 9 700 zł, postąpienie: 1 000 zł
- powierzchnia lokalu: 34,49 m² (2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)
2. Lokal mieszkalny nr 11 położony w Katowicach przy ul. LISA 6a
- cena wywoławcza: 38 300 zł, wadium: 3 830 zł, postąpienie: 400 zł
- powierzchnia lokalu: 40,30 m² (pokój, kuchnia, WC w części wspólnej)
3. Lokal mieszkalny nr 7 położony w Katowicach przy ul. POKOJU 10a
- cena wywoławcza: 35 900 zł, wadium: 3 590 zł, postąpienie: 400 zł
- powierzchnia lokalu: 39,10 m² (1 pokój, kuchnia)

4. Lokal mieszkalny nr 4 położony w Katowicach przy ul. LISA 12
- cena wywoławcza: 52 300 zł, wadium: 5 230 zł, postąpienie: 600 zł
- powierzchnia lokalu: 32,86 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)

4. Lokal mieszkalny nr 26 położony w Mysłowicach przy ul. STAWOWEJ 2e
- cena wywoławcza: 68 700 zł, wadium: 6 870 zł, postąpienie: 700 zł
- powierzchnia lokalu: 28,40 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)

5. Lokal mieszkalny nr 3 położony w Katowicach przy ul. LISA 14b
- cena wywoławcza: 53 700 zł, wadium: 5 370 zł, postąpienie: 600 zł
- powierzchnia lokalu: 43,40 m² (1 pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC)

5. Lokal mieszkalny nr 5 położony w Mysłowicach przy ul. MIARKI 3
- cena wywoławcza 40 600 zł, wadium: 4 060 zł, postąpienie: 500 zł
- powierzchnia lokalu: 40,74 m² (1 pokój, kuchnia)

6. Lokal mieszkalny nr 4 położony w Katowicach przy ul. WIŚNIOWEJ 7
- cena wywoławcza: 35 600 zł, wadium: 3 560 zł, postąpienie: 400 zł
- powierzchnia lokalu: 41,80 m² (1 pokój, kuchnia)
7. Lokal mieszkalny nr 14 położony w Mysłowicach przy ul. BOŃCZYKA 34
- cena wywoławcza: 83 900 zł, wadium: 8 390 zł, postąpienie: 900 zł
- powierzchnia lokalu: 38,20 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, 2 przedpokoje)
8. Lokal mieszkalny nr 18 położony w Mysłowicach przy ul. BOŃCZYKA 34a
- cena wywoławcza: 83 700 zł, wadium: 8 370 zł, postąpienie: 900 zł
- powierzchnia lokalu: 38,10 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, 2 przedpokoje)
9. Lokal mieszkalny nr 2 położony w Mysłowicach przy ul. BOŃCZYKA 34b
- cena wywoławcza: 85 100 zł, wadium: 8 510 zł, postąpienie: 900 zł
- powierzchnia lokalu: 38,30 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, 2 przedpokoje)
10. Lokal mieszkalny nr 9 położony w Mysłowicach przy ul. BOŃCZYKA 34b
- cena wywoławcza: 87 500 zł, wadium: 8 750 zł, postąpienie: 900 zł
- powierzchnia lokalu: 38,90 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, 2 przedpokoje)
11. Nieruchomość położona w Katowicach przy ul. NAD STAWEM 3a w skład,
której wchodzą:
1. prawo wieczystego użytkowania gruntu - działka nr 112/2 o powierzchni 4 644 m²,
2. prawo własności budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej 368,05 m²,
powierzchni piwnic 34,68 m² i budynku gospodarczego o powierzchni 40 m²
- wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan, ogrzewanie piecowo-węglowe
- cena wywoławcza: 385 100 zł, wadium: 38 510 zł, postąpienie: 4 000 zł
- nieruchomość wpisana do ewidencji zabytków nieruchomych
Termin i miejsce przetargu:
18 grudnia 2013 r. (środa) o godz. 900 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy
Gliwickiej 204 w Katowicach.
Przedmiot przetargu można oglądać w dni robocze w terminie od 25 listopada 2013r. do
17 grudnia 2013r., po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi Nieruchomości
w poszczególnych Administracjach Spółki, które udzielą również dodatkowych informacji w
przedmiocie przetargu:
- lokal opisany w pkt. 1 - Administracja „Katowice” ul. Brzozowa 13a, Katowice tel. /32/353-20-83;
- lokal opisany w pkt. 3 – Administracja „Staszic’, ul. Mysłowicka 35, Katowice., tel. /32/
251-92-58;
- lokale opisane w pkt. 7, 8, 9, 10 – Administracja „Mysłowice” ul. Świerczyny 7, Mysłowice,
tel. /32/ 318-29-00;
- nieruchomość opisana w pkt. 11 – Administracja „Wieczorek” ul. Krawczyka 3, Katowice,
tel. /32/ 353-30-88;
- lokale opisane w pkt. 2, 4, 5, 6 – Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. ul.
Gliwicka 204, Katowice, II piętro pok. 15 tel. /32/ 781-66-16 w. 25 lub 728 35 00 17
Warunki przystąpienia do przetargu:
1. Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 16 grudnia 2013r. (poniedziałek)
- decyduje data wpływu kwoty wadium na konto Spółki: Bank Śląski O/Katowice numer: 63
1050 1214 1000 0010 0201 2175.
-Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone
niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
-Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny
wywoławczej.
-Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.2.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę
jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej
ceny wywoławczej. 3. Nabywca, który do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego nie uiści ceny nabycia,
traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium. 4.Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do
sprzedaży i jej nabyciem, ponosi w całości nabywca. 5. W związku z faktem, iż wartość rynkowa nieruchomości opisanej w pkt. 1 i 11 przekracza równowartość w zł. kwoty 50.000 euro, na dokonanie czynności
prawnej – sprzedaży nieruchomości – wymagana jest (zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o
zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, Dz. U. 1996 nr 106, poz. 493 z późn.
zm.) zgoda Ministra Skarbu Państwa. Zawarcie, w formie aktu notarialnego, umowy sprzedaży przedmiotowej
nieruchomości nastąpi po realizacji ww. warunków oraz po wpłacie wylicytowanej, zatwierdzonej przez Ministra
Skarbu Państwa kwoty. Termin, osoba notariusza i miejsce zawarcia umowy sprzedaży zostanie określony przez
Sprzedającego. Wydanie nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży.
Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany
warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, jak również żądania,
w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 705 Kodeksu cywilnego, unieważnienia
umowy zawartej w drodze przetargu. Oferent ma obowiązek zapoznać się z Rozp. Rady Ministrów z
dn. 13.02.2007r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników
aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji oraz z Zasadami Zbywania Składników
Aktywów Trwałych dostępnymi w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej: www.sdsm.pl.

6. Lokal mieszkalny nr 46 położony w Mysłowicach przy ul. KATOWICKIEJ 73
- cena wywoławcza: 120 500 zł, wadium: 12 050 zł, postąpienie: 1 300 zł
- powierzchnia lokalu: 53,00 m² (2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, 2 przedpokoje)
7. Lokal mieszkalny nr 1 położony w Mysłowicach przy ul. ROBOTNICZEJ 10
- cena wywoławcza: 26 900 zł, wadium: 2 690 zł, postąpienie: 300 zł
- powierzchnia lokalu: 36,60 m² (1 pokój, kuchnia)
8. Lokal mieszkalny nr 8 położony w Mysłowicach przy ul. ŚWIERCZYNY 4
- cena wywoławcza: 102 900 zł, wadium: 10 290 zł, postąpienie: 1 100 zł
- powierzchnia lokalu: 104,41 m² (2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój, komórka)
9. Lokal mieszkalny nr 44 położony w Tychach przy ul. DĘBOWEJ 28
- cena wywoławcza: 123 300 zł, wadium: 12 330 zł, postąpienie: 1 300 zł
- powierzchnia lokalu: 52,93 m² (2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój)
10. Lokal mieszkalny nr 52 położony w Tychach przy ul. HONORATY 22
- cena wywoławcza: 89 500 zł, wadium: 8 950 zł, postąpienie: 900 zł
- powierzchnia lokalu: 33,00 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój)
11. Lokal mieszkalny nr 2 położony w Rudzie Śląskiej przy ul. KAMENNEJ 38a
- cena wywoławcza: 83 100 zł, wadium: 8 310 zł, postąpienie: 900 zł
- powierzchnia lokalu: 36,75 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)
12. Lokal mieszkalny nr 14 położony w Rudzie Śląskiej przy ul. KAMENNEJ 38a
- cena wywoławcza: 82 300 zł, wadium: 8 230 zł, postąpienie: 900 zł
- powierzchnia lokalu: 36,86 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)
Termin i miejsce przetargu:
20 GRUDNIA 2013 r. (piątek) o godz. 900 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy
Gliwickiej 204 w Katowicach.
Przedmiot przetargu można oglądać w dni robocze w terminie od 27 listopada 2013r. do
19 grudnia 2013r., po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi Nieruchomości
w poszczególnych Administracjach Spółki, które udzielą również dodatkowych informacji w
przedmiocie przetargu:
- lokal opisany w pkt. 1 - Administracja „Staszic”, ul. Mysłowicka 35, Katowice, tel. /32/ 251-9258;
- lokale opisane w pkt. 9, 10 - Administracja „Wesoła”, ul. Piastów Śląskich 6a, Mysłowice,
tel. /32/ 225-32-34;
- lokale opisane w pkt. 4, 5, 6, 7, 8 - Administracja „Mysłowice” ul. Świerczyny 7, Mysłowice,
tel. /32/ 318-29-00;
- lokale opisane w pkt. 11, 12 - Administracja „Śląsk’, ul. Warsztatowa 4, Ruda Śl., tel. /32/
342–34–75;
- lokale opisane w pkt. 2, 3 - Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. ul. Gliwicka
204, Katowice tel. /32/781-66-16 w. 25 lub +48 728 35 00 17.
Warunki przystąpienia do przetargu:
1. Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 18 grudnia 2013r. (środa) - decyduje
data wpływu kwoty wadium na konto Spółki: Bank Śląski O/Katowice numer: 63 1050 1214
1000 0010 0201 2175.
- Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone
niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
- Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny
wywoławczej.
- Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. 2. Przetarg jest ważny bez
względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje
co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 3. Nabywca, który do dnia zawarcia
umowy w formie aktu notarialnego nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz
złożone wadium. 4.Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i jej nabyciem,
ponosi w całości nabywca.
Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub
zmiany warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, jak również
żądania, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 705 Kodeksu cywilnego,
unieważnienia umowy zawartej w drodze przetargu. Oferent ma obowiązek zapoznać się z Rozp.
Rady Ministrów z dn. 13.02.2007r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu
na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji
oraz z Zasadami Zbywania Składników Aktywów Trwałych dostępnymi w siedzibie Spółki lub
na stronie internetowej: www.sdsm.pl
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SENSACYJNY
tryumf 19-latka
foto: PZN

dziewiąty. Reprezentantowi klubu LKS
Sokół Szczyrk do zwycięstwa wystarczył
jeden skok. Druga seria została bowiem
odwołana z powodu złych warunków
atmosferycznych. Dzięki znakomitej
postawie przeszedł do historii jako drugi
polski skoczek po Adamie Małyszu, który został liderem klasyfikacji generalnej
Pucharu Świata.
Dla 19-latka z Gilowic był to dopiero
drugi start w karierze w zawodach Pucharu Świata. Dotychczas jego największym sukcesem było zdobycie srebrnego
medalu podczas drużynowych Mistrzostw Świata Juniorów 2013. Mimo,
że początkowo zakładano, że zabraknie
go podczas kolejnych zawodów Pucharu
Świata, to w ostatniej chwili sztab szkoleniowy z Łukaszem Kruczkiem na czele
zdecydował o włączeniu utalentowanego
skoczka do składu reprezentacji. Dzięki
temu Krzysztofa Bieguna będzie można
zobaczyć już 29 listopada na skoczni w
fińskim Kuusamo.
TB

K

rzysztof Biegun z Gilowic
odniósł nieoczekiwane zwycięstwo w pierwszych w tym
sezonie zawodach Pucharu Świata w
skokach narciarskich, które odbyły
się 24 listopada w niemieckim Klingenthal. 19-latek oddał fenomenalny
skok na odległość 142,5 metra.

Drugie miejsce zajął Andreas
Wellinger, a trzecie Jurij Tepes. W
pierwszej dziesiątce znalazło się aż
czterech Polaków. Piotr Żyła był piąty, Maciej Kot szósty, a Jan Ziobro
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hociaż miał być gotowy 1 grudnia to do finału prac jeszcze
daleko. Dokończenie budowy
nowoczesnego Stadionu Miejskiego im.
Ernesta Pohla w Zabrzu stoi pod coraz
większym znakiem zapytania. Tym
bardziej, że inwestor - samorządowa
spółka Stadion z Zabrzu Sp.z.o.o. zerwał umowę z generalny wykonawca
- Polimex-Mostostal SA.

Decyzję o odstąpieniu od umowy
podjęto z powodu licznych zaniedbań jakich dopuścił się wykonawca

inwestycji. - Ewentualna zgoda na kolejne przesunięcie terminu zakończenia
budowy Stadionu nie gwarantowałby, że
Polimex-Mostostal tym razem wywiąże się ze złożonych deklaracji. W ten
sposób niwelujemy negatywne skutki
oraz ewentualne ryzyko niepowodzenia dalszej współpracy z generalnym
wykonawcą budowy – poinformował
inwestor.
Już teraz wiadomo, że dokończenie
pierwszego etapu budowy obejmującego
m.in. budowę trzech trybun, które mają
pomieścić 24 tys. kibiców, opóźni się

co najmniej o pół roku. Na realizację
drugiego etapu, w którym miała zostać
wybudowana trybuna kryta wraz z parkingiem i dojazdową drogą wewnętrzną
trzeba będzie poczekać znacznie dłużej.
Jakie będą dalsze losy stadionu Górnika
Zabrze? O tym zdecydują władze miasta. Decyzja ma zapaść jeszcze w tym
tygodniu.
We wrześniu br. minęły dwa lata
od rozpoczęcia modernizacji. Po jej zakończeniu stadion ma pomieścić 32 tys.
kibiców. Wartość inwestycji to prawie
200 mln zł.
TB

POZIOMO: 1 - zatoka morska, 5 - działo używane w XV - XVIII w. 8 - ojczyzna Odyseusza, 9 - liście pietruszki, 11 - rzeka
w Żelazowej Woli, 12 - dawn. bal, raut, 15 - zapalenie kopyta u koni, 17 - rzeka we Francji, 20 - rynek w staroż. Grecji, 21
- uwodniony czteroboran sodowy, 24 - surowy befsztyk, 25 - raszka, ptak leśno - parkowy, 28 - sport z młynem, 29 - gat.
wina hiszpańskiego, 32 - bogacz indyjski, 33 - długodystansowiec fiński, 36 - tarlak, 39 - zapis echosondy, 42 - kazalnica
w meczecie, 43 - przepływa przez Poznań, 45 - persona, 46 - klon polny, 47 - klasztor prawosławny.
PIONOWO: 1 - feudum, ziemia wasala, 2 - legenda, 3 - jez. w Afryce, 4 - pierw. chem. 5 - przekroczenie przepisów gry, 6 skowronek borowy, 7 - cukier ołwiany, 10 - ptak z rodz. krukowatych, 13 - miasto w Kazachstanie, 14 - rasa indyków, 16 opłata graniczna, 17 - rodzicielka, 18 - ind. wóz procesyjny, 19 - tkanina z wełny czesankowej, 21 - niższy od hrabiego, 22
- dyscyplina, 23 - jest morska i górska, 26 - herb szlachecki, 27 - aromatyczna przyprawa, 30 - rzeka w Meksyku, 31 - zabawa, 34 - grekokatolik, 35 - sprzęt biurowy lub domowy, 37 - żart, wic, 38 - uroda, 40 - rzeka w Słowacji, 41 - ostrze broni drzewcowej, 44 - wykop.

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).
hialuronowy żel liftingujący
skoncentrowany wypełniacz zmarszczek
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im. Ernesta Pohla?

REMODELING SKÓRY DOJRZAŁEJ
KOLAGENOWA RECEPTURA 60+
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Co dalej ze stadionem

Krzyżówka
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foto: internet

Już od momentu aplikacji odczuwalnie napina naskórek. Wypełnia odwracalne nierówności skóry
powstałe pod wpływem zmęczenia. Skutecznie wygładza powierzchniowe zmarszczki. Znacząco
i długotrwale nawilża skórę.
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Rebus

Rozwiązania konkursów prosimy przesyłać na osobnych kartkach pocztowych do 06.12.2013 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 57 numerze Kuriera Polskiego.
Poprawne hasło krzyżówki z nr 53 to „PAN TWARDOWSKI”. Wśród wielu przysłanych kartek wylosowaliśmy zwycięzcę. Jest nim Bożena Nastarowicz.
Poprawne rozwiązanie rebusu z nr 53 to „SZKOŁA RÓWNYCH SZANS”. Zwycięzcami zostali Ryszard Bienieki i Agnieszka Bieniasz.
P o odbiór nagród zapraszamy do redakcji: Katowice, ul. Budowlana 5g , od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

