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W dniach 23, 27 i 30 grudnia 
2013 roku komunikacja 
miejska będzie funkcjo-
nowała jak w dni robo-

cze w ferie. Jeżeli dla danej linii nie ma 
rozkładu jazdy na „dni robocze w ferie”, 
wtedy obowiązuje zwykły rozkład na 
dni robocze.

W Wigilię będzie jak zawsze obo-
wiązywał sobotni rozkład jazdy, ale z 
nielicznymi wyjątkami. Linie nr: 120, 
236, 288 i 860 będą kursowały według 
rozkładów jazdy na dni robocze. Od 
około godziny 18 tramwaje i autobusy 
będą zjeżdżały do zajezdni. Na liniach 
pozostaną jedynie wozy, które wykonują 
kursy nocne. Te również będą wyko-
nywane według odrębnych rozkładów 
jazdy. W Wigilię nie pojedzie tramwaj 
nr 33 z Katowic do Chorzowa i nr 39 
w Bytomiu.

Podobnie zorganizowana zostanie 
komunikacja miejska w Sylwestra, z tym 
że tramwaje i autobusy zaczną zjeżdżać 
do zajezdni około godziny 20, ale w prze-
ciwieństwie do Wigilii żadna z linii nie 

będzie zawieszona. Komunikacja nocna 
będzie kursowała według rozkładów 
jazdy oznaczonych jako „Sylwester”.

W noce z 24/25, 25/26 i 26/27 grud-
nia nie będą kursowały katowickie linie 
nocne 905N i 906N.

Najwięcej zmian będzie dotyczyło 
pierwszego dnia świąt Bożego Narodze-
nia. Nie będą kursowały linie tramwa-
jowe nr: 10, 24, 33, 38, 39 i 40. Spośród 
linii autobusowych w Katowicach nie 
pojadą linie nr: 61, 91, 154, 165, 292, 296, 
662, 673, 807 i 812, w Sosnowcu: 26, 61, 
88, 90, 91, 100, 106, 116, 154, 188, 220, 
690 i 807, w Gliwicach: 71, 669, 676, w 
Bytomiu i Piekarach Śląskich: 42, 91, 
104, w Rudzie Śląskiej: 98, 139, 230 i 
669, w Dąbrowie Górniczej: 116, 140, 
637, 690 i 807, w Chorzowie: 98, 139, 
165 i 998, w Mysłowicach: 26, 106, 219 
i 292, w Siemianowicach Śląskich: 42, 
91, 98, 296 i 662, w Będzinie: 42, 61, 88, 
90, 100, 104, 116, 200, 721, 722 i 807, w 
Czeladzi: 42, 61, 88 i 100, w Pyskowicach: 
71, w Wojkowicach: 88, 100, 104, 721 i 
722, w Sławkowie: 959 oraz w Siewierzu: 

2 i 637. Według specjalnych rozkładów 
jazdy pojadą linie tramwajowe nr: 4, 5, 
9, 14, 15, 19, 21, 22, 26 i 27 oraz linie 
autobusowe nr: A4, 8, 12, 32, 41, 
47, 58, 59, 115, 126, 156, 165, 
186, 193, 194, 201, 259, 600, 
616, 617, 677, 692, 699, 910 
i 937.

W drugi dzień świąt 
nie będą kursowały linie 
tramwajowe nr: 10, 24, 
33, 38, 39 i 40. Specjal-
ne rozkłady jazdy będą 
obowiązywały na liniach 
tramwajowych nr: 4, 5, 
9, 14, 15, 19, 21, 22, 26 i 27 
oraz na liniach autobuso-
wych nr: A4, 41 i 47.

W dni ustawowo wolne 
od handlu (25, 26 grudnia oraz 1 
i 6 stycznia) nie będą kursowały linie 
obsługujące centra handlowe, tj. 250, 
750, S-6, S-7, S-8 i S-10. Natomiast linie 
nr: 39, 52, 59, 109, 146, 155, 194, 230 
(nie kursuje 25.12 i 1.1), 255, 710 i 850 
będą kursowały według specjalnych 

rozkładów jazdy, zakładających pomi-
nięcie przystanków zlokalizowanych 
przy centrach handlowych.

Na liniach MZKP kursujących na 
obszarze KZK GOP (linie nr: 5, 17, 19, 

53, 83, 85, 94, 103, 105, 112, 119, 142, 
152, 153, 158, 173, 174, 179, 192, 

225, 246, 283, 625, 646, 717, 
738, 739, 780 i 791) będą 

obowiązywały odrębne 
zasady funkcjonowania 
komunikacji miejskiej. 
23, 27 i 30 grudnia 
będą obowiązywały 
rozkłady jazdy ważne 
w dni robocze bez na-
uki szkolnej. W Wigilię 
i Sylwestra autobusy 

będą jeździły jak w dni 
robocze bez nauki szkolnej 

z ograniczeniami w godzi-
nach wieczornych. 25 grudnia 

i 1 stycznia autobusy wyjadą na 
trasy nieco później niż zwykle. W dni 

wolne od handlu nie będą obsługiwane 
przystanki przy Kau�andzie i Tesco w 
Tarnowskich Górach.

Więcej szczegółów na stronie roz-
klady.kzkgop.pl.

Świąteczne rozkłady jazdy
Jak co roku w okresie świątecznym, począwszy od 23 grudnia, nieco zmodyfikowana zostaje 
organizacja komunikacji miejskiej. W związku ze zmniejszoną w tym czasie liczbą pasażerów 
rozkłady jazdy będą dostosowane do realnych potrzeb przewozowych.



Mimo że projekt przebudowy 
stadionu Ruchu Chorzów 
już jest, a przystąpienie 

do jego realizacji obiecał prezydent 
miasta Andrzej Kotala, to według 
przedstawicieli klubu oraz wielu osób 
ze świata polityki i sportu, najlepszym 
rozwiązaniem byłaby przeprowadzka 
„Niebieskich” na Stadion Śląski. O 
tym czy modernizacja stadionu przy 
Cichej dojdzie do skutku i ile pienię-
dzy z miejskiego budżetu miałoby 
zasilić tę inwestycję w przyszłym 
roku, radni zadecydują już podczas 
najbliższej sesji budżetowej, która 
odbędzie się 19 grudnia.

Koncepcję gry chorzowskiego 
klubu w słynnym „Kotle Czarownic” 
popierają m.in. prezes Ruchu Cho-
rzów Dariusz Smagorowicz, prezes 

PZPN Zbigniew Boniek, a także były 
premier i przewodniczący parlamentu 
europejskiego Jerzy Buzek. Ich zdaniem 
powrót „Niebieskich” do ścisłej czołów-
ki najlepszych krajowych drużyn jest 
możliwy tylko po przeprowadzce na 
kilkudziesięciotysięczny stadion. Takim 
obiektem z pewnością nie będzie ten 
przy Cichej. Po modernizacji pomie-
ściłby bowiem zaledwie 12 tys. kibiców 
(z opcją dobudowania dodatkowych 4 
tys. krzesełek). To nie wystarczy by w 
przyszłości klub generował odpowiednie 
zyski ze sprzedaży biletów, przyciągał 
wielkich inwestorów i mógł konkurować 
z najlepszymi, nie tylko pod względem 
sportowym, ale również �nansowym.

Mimo to na modernizację obiektu 
przy Cichej naciskają kibice, którzy o to 
by powstał w tym miejscu nowoczesny 

stadion walczą od wielu lat. Ich cierpli-
wość skończyła się 8 listopada ubiegłego 
roku, kiedy to z transparentami „Kaj 
momy stadion?!” wyruszyli na ulicę 
Chorzowa. Protest zakończył się pod 
urzędem miasta gdzie ponad 2 tys. 
kibiców przypomniało prezydento-
wi o złożonej w 2010 roku obietnicy. 
Wówczas z ust Andrzeja Kotali po raz 
drugi padła deklaracja, że nowy stadion 
powstanie, ale pierwsza łopata zostanie 
wbita najwcześniej w 2014 roku. Czy 
rzeczywiście tak się stanie? 

Ruch Chorzów znajduje się obecnie 
w trójce najbiedniejszych klubów eks-
traklasy. Szacuje się, że budowa nowego 
stadionu przy Cichej pochłonęłaby ok. 
100 mln zł. To zmusiłoby miasto do za-
ciągnięcia wieloletniego kredytu, a co za 
tym idzie przykręcenia kurka z pieniędz-
mi przeznaczanymi na funkcjonowanie 
klubu. Zdaniem Adama Trzebinczyka, 
miasta nie stać na tę inwestycję. - Sama 
obsługa tego potężnego długu jaki zacią-
gnie miasto wyniesie ok. 4 mln zł rocznie. 
Nie zapominajmy, że już wkrótce czaka 
nas budowa tzw. obwodnicy Chorzowa. 
Na tę inwestycje miasto musi wziąć po-
życzkę w wysokości ok. 100 mln zł. Nie 
stać nas na jedno i drugie, a w mieście jest 
jeszcze wiele innych rzeczy do zrobienia. 
Musimy być bardzo ostrożni jeśli chodzi 
o zadłużenie miasta, ponieważ może to 
doprowadzić do katastrofy �nansowej. 

W pierwszej kolejności powinniśmy re-
alizować zadania budżetowe wynikające 
z potrzeb społecznych. Budowanie tego 
stadionu jest nieracjonalne zważając na 
fakt, że najlepszym rozwiązaniem dla 
klubu będzie przeprowadzka na Sta-
dion Śląski. Mam nadzieję, że na tym 
wielkim obiekcie odrodzi się wielki Ruch 

Chorzów – podkreśla przewodniczący 
klubu Wspólny Chorzów. Wydaje się, 
że wszystkie argumenty przemawiają 
za przeprowadzką „Niebieskich” na 
Stadion Śląski. O tym czy chorzowscy 
radni podzielają ten pogląd, przekonamy 
się już wkrótce.

Tomasz Breguła 
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- Ruch Chorzów na Stadionie Ślą-
skim czy przy Cichej?

- Nie do mnie należy decyzja czy 
nowy stadion budować czy nie. W opar-
ciu o moją wiedzę i doświadczenie mogę 
jedynie obrać odpowiednią strategię 
rozwoju klubu i wskazać co jest dla niego 
najlepsze.

- A co jest?
- O przyszłości klubu z Ekstraklasy 

już wkrótce będą decydować przede 
wszystkim przychody z dnia meczu. 
Nie możemy być krótkowzroczni. Te 
rozwiązania, które teraz wydają się wy-
starczające za kilka lat już takie nie będą. 
Jeżeli Ruch Chorzów chce się utrzymy-
wać w najwyższej klasie rozgrywkowej 
potrzebuje odpowiedniego obiektu, na 
którym będzie w stanie budować wysoką 
frekwencję. 

- Takie możliwości daje Stadion 
Śląski, ale czy będziecie w stanie go 
zapełnić?

- To jest właśnie argument najczę-
ściej przytaczany przez Stowarzyszenie 
Kibiców Ruchu Chorzów „Niebiescy”. 

Rozumiem dlaczego oni tak walczą o to 
by ten stadion przy Cichej powstał. Tam 
jest fajnie, kameralnie, wszyscy dobrze 
się tam czują... Sam jeszcze dwa lata temu 
byłem przekonany, że taki stadion jak 
nasz czy Cracovii to jest właśnie to. W 
tej chwili nie mówię, że jestem przeciwny 
budowie stadionu. Twierdzę, tylko, że 
polska piłka nieustannie idzie do przodu 
i my musimy mieć odpowiednie na-
rzędzia i zaplecze, aby nadążyć za tym 
postępem.

- Jaka jest zatem recepta na prze-
trwanie klubu?

- Recepty nie ma. My chcemy 
dać sobie tylko szansę na rozwój, na 
przetrwanie. A to możliwe jest tylko 
na dużym stadionie. Nie bez przyczyny 
w Zabrzu, Białymstoku, Bydgoszczy 
czy Szczecinie są lub powstają obiekty 
z przeznaczone dla co najmniej 20 tys. 
kibiców. To rozwiązanie, które zostało 
zaproponowane jest niewystarczające. 
Z bólem serca muszę przyznać, że ten 
stadion o tej pojemności nic nam nie 
da. Nie utrzyma nas w Ekstraklasie. 
Musimy zbudować długoterminową 

strategię rozwoju klubu, która sprawi, 
że jako przedsiębiorstwo będzie mógł 
się samodzielnie utrzymać, rozwijać i 
osiągać sukcesy.

- Jaka to strategia?
- Jeżeli wygra opcja przenosin 

na Stadion Śląski, będziemy musieli 
wykonać ogromną pracę. Musimy 
sprostać zadaniu jakim jest przygo-
towanie do gry na dużym obiekcie i 
przyciągnąć ludzi, którzy obecnie z 
różnych przyczyn nie decydują się na 
odwiedzanie stadionu. Pokazaliśmy 
już, że jest to możliwe. Finał Pucharu 
Polski odbył się na Stadionie Śląskim 
i komplet był. Podobnie podczas der-
bów z Górnikiem Zabrze. Nie mówię, 
że tak będzie zawsze. Nie jestem ode-
rwany od rzeczywistości. Na pewno 
nie gralibyśmy jednak przy pustych 
trybunach. O pozyskanie sponsorów 
również łatwiej nam będzie na Stadio-
nie Śląskim. Klub, który nie przejdzie 
tego kroku i nie będzie przyciągał zde-
cydowanie większej rzeszy kibiców 
niż do tej pory, w ciągu kilkunastu 
lat przestanie mieć rację bytu. To jest 

nasze być albo nie być. Jeżeli tego kro-
ku nie podejmiemy czeka nas praw-
dopodobnie degradacja do trzeciej, 
czwartej ligi. Chcemy stworzyć silny 
klub, który będzie grał dobrą piłkę i 
będzie na siebie zarabiać. Najpierw 
trzeba mieć ku temu warunki. Jeżeli 
Ruch Chorzów w przyszłości chce się 
utrzymywać w dobrej kondycji w Eks-
traklasie, potrzebuje odpowiedniego 
obiektu.

- Czyli albo Śląski albo...
- Gra na zapleczu Ekstraklasy. I to 

w najlepszym wypadku. Innej opcji 
nie widzę. Dzisiaj budżet polskiego 
klubu zazwyczaj stoi na poziomie 
rocznego wynagrodzenia dwóch do-
brych zawodników w Bundeslidze. 
Jestem przekonany, że to się jednak 
zmieni i to już w niedalekiej przyszło-
ści. Wszelkie dane wskazują, że polską 
piłkę czeka duży wzrost ilościowy i 
jakościowy. Aktualnie Ruch Chorzów 
potrzebuje ok. 20 mln rocznie, żeby 
normalnie funkcjonować. Za kilka lat 
będzie to ok. 50 mln. Skąd weźmie-
my te pieniądze? Ruch Chorzów jest 

związany ze stutysięcznym miastem. 
To obecnie najmniejsze pod wzglę-
dem populacji i budżetu miasto spo-
śród wszystkich posiadających kluby 
w Ekstraklasie. Jeśli nie poczynimy 
odpowiednich kroków to już teraz 
możemy wywiesić białą flagę. Tak 
potężna inwestycja potwornie obciąży 
miasto finansowo, co odbije się na 
samym klubie. Nie będziemy mogli 
już liczyć na takie do�nansowanie jak 
dotychczas. My tego już nie udźwi-
gniemy. Przeprowadzka na Stadion 
Śląski to dobra alternatywa zarówno 
dla miasta jak i klubu. 

- Jaką w takim razie widziałby Pan 
przyszłość obiektu przy Cichej?

- Doceniam to miejsce i uważam, że 
mamy wspaniałą szansę, żeby zrobić tu-
taj ośrodek treningowy dla dzieci i mło-
dzieży. Akademię piłkarską, serce tego 
klubu, które będzie go zasilać. Chciał-
bym by powstało tu również muzeum, 
aby ta młodzież mogła dotknąć historii 
klubu, lepiej poznać swoich bohaterów. 
To może być piękna kontynuacja historii 
tego obiektu przy Cichej.

Dajmy sobie szansę
Z prezesem Ruchu Chorzów DaRiusZem smagoRoWiCZem rozmawiał Tomasz Breguła

Wybiorą Stadion Śląski?

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej stadionu, który roz-
strzygnięto 13 listopada, wygrała firma GMT Mysłowice. Jeśli jego realizacja 
dojedzie do skutku, obiekt zostanie przystosowany do standardów UEFA, a co 
za tym idzie - będą się mogły na nim odbywać zarówno mecze krajowe jak i 
międzynarodowe. Krzesełka zostaną zamontowane pod zdecydowanie większym 
nachyleniu co spowoduje, że widoczność w każdym miejscu znacznie się poprawi. 
W koncepcji znalazło się również m.in. miejsce na pomieszczenia do opieki nad 
dziećmi, muzeum klubowe oraz szatnie z pomieszczeniami do rozgrzewki. Prace 
miałyby się rozpocząć na przełomie sierpnia i września przyszłego roku. Zgodnie 
z planem budowa zostanie podzielona na cztery etapy. Pierwszy obejmujący 
wybudowanie trybuny zachodniej na 2200 miejsc ma się zakończyć w styczniu 
2015 roku. Cały obiekt miałyby zostać oddany do użytku trzy lata później.
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Drogowa Trasa Średnicowa biegnie przez kilka 
śląskich miast. Miała być utrzymywana 
przez jedną, wyłonioną w przetargu �rmę. 

Zapewniono, że będzie taniej, sprawniej, a przede 
wszystkim bezpieczniej. Niestety, póki co, śląskie 
miasta nie potra�ą dogadać się w tej kwestii. Na 
razie przetarg unieważniono.

Poszło o to, że najniższa ze złożonych w przetargu 
ofert o prawie 80 tysięcy złotych przekraczała środki 
zarezerwowane na ten cel w budżecie miasta Ruda 
Śląska. - Zamiatanie rudzkiego odcinka DTŚ-ki koszto-
wałoby mieszkańców Rudy Śląskiej dziesięć razy więcej 
niż dotąd. Komisja przetargowa wystąpiła z propozycją 
unieważnienia postępowania. Utrzymanie Drogowej 
Trasy Średnicowej na terenie miasta będzie prowadzone 
jak dotychczas - mówi Adam Nowak, rzecznik prasowy 
Urzędu Miasta Ruda Śląska.

Wspólny przetarg organizowały: Chorzów, Świę-
tochłowice, Ruda Śląska, Zabrze. Samorządowcom 
zależało na tym, by już w tym sezonie zimowym 
DTŚ była objęta jednolitym, najwyższym standar-
dem utrzymania. Wspólny przetarg na całoroczne 
utrzymanie trasy miał nie tylko poprawić poziom 
bezpieczeństwa na całym odcinku DTŚ-ki. Władze 
czterech gmin liczyły też na oszczędności. Podobne do 
tych, jakie dał wspólny przetarg miast na zakup energii 
elektrycznej. Sprawa wysypała się w Rudzie Śląskiej. - 
Na s�nansowanie wspólnego zamówienia na całoroczne 
letnie i zimowe utrzymanie Drogowej Trasy Średnicowej 
miasto Ruda Śląska przeznaczyło kwotę 181.896,65 zł. 
Natomiast po otwarciu ofert, oferta z najniższą ceną dla 
naszego miasta wyniosła 258.909,46 zł. Zatem oferta z 
najniższą ceną przewyższała o 77.012,81 zł kwotę jaką 

Ruda Śląska zamierzała przeznaczyć na s�nansowanie 
zamówienia - wylicza Adam Nowak.

Prezydent Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic 
oznajmiła, że gdyby miasto zdecydowało się podpisać 
umowę ze zwycięskim wykonawcą, to za utrzymanie 
DTŚ-ki w skali roku musiałoby zapłacić ponad 40 
procent więcej w stosunku do cen, które do tej pory 
płaciło! - Na wydawanie „lekką ręką” tak dużych kwot 
nas nie stać – oświadczyła prezydent Rudy Śląskiej. 
Na całoroczne utrzymanie DTŚ-ki cztery miasta za-
rezerwowały ok. 1,17 mln zł. Najkorzystniejsza oferta 
złożona w przetargu opiewała na kwotę niespełna 
miliona złotych, a więc w ogólnym rozrachunku mie-
ściła się we wspólnej puli. Problem tkwił jednak w 
tym, że na utrzymanie DTŚ-ki miasto zarezerwowało 
budżet podobny do tego, jakim do tej pory płacono 
za te usługi. Jaki jest efekt tej sprawy? - Aktualnie 
posiadamy zawarte dwie umowy: na letnie i zimowe 
utrzymanie dróg, w tym Drogowej Trasy Średnicowej, 
z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z 
siedzibą w Rudzie Śląskiej z możliwością wyłączenia 
DTŚ-ki w przypadku udzielenia wspólnego zamówienia 
jednemu wykonawcy - mówi Adam Nowak.

Dawid Kostempski, prezydent Świętochłowic i 
zarazem przewodniczący Górnośląskiego Związku 
Metropolitalnego, zapowiedział, że za rok chce zor-
ganizować kolejny przetarg na wspólne utrzymanie 
Drogowej Trasy Średnicowej. Jeśli nie z wszystkimi 
miastami, to przynajmniej z Chorzowem. Sprawie 
przyglądają się też Katowice, które na razie swój od-
cinek DTŚ-ki odśnieżają na własną rękę. Jak zawsze 
ucierpią kierowcy. Nie będą wiedzieli, co spotka ich 
na kolejnych odcinkach

Antoni Strzelecki

Andrzej Kotala uzasadnia, że na 
mieszkanie w centrach miast 
nie wszystkich stać, a lokale na 
obrzeżach są znacznie tańsze. 

- Albo się tworzyło getta do tej pory, albo 
na mieszkania komunalne meldowano ro-
dziny patologiczne. Powodowało to, że po jej 
wprowadzeniu pozostałe rodziny były tym 
zniesmaczone, bo to generowało imprezy, 
libacje. Większość skarg dotyczy właśnie 
tych problemów - podkreślał podczas 38. 
sesji rady miasta. Przedstawiciele Klubu 
Wspólny Chorzów alarmują natomiast, 
że wprowadzenie pomysłu w życie będzie 
katastrofalne w skutkach. - Czyżby prezy-
dent  chciał zagnieżdżenia się patologii na 
obrzeżach naszego miasta? Chciałby spowo-
dować przesiedlenia tam mieszkańców po 

wyrokach eksmisyjnych, a także ulokować 
osoby nadużywające alkohol? To co chce 
stworzyć pan prezydent to jest właśnie getto. 
Nie wyrażamy zgody na nabycie budynku 
przy ul.Inwalidzkiej – informują radni.

Do pomysłu nie są przekonani również 
okoliczni mieszkańcy. W strachu przed 
lokatorami, którzy już niebawem mogą 
zadomowić się w ich sąsiedztwie, zastrze-
gają swoją anonimowość. - Ja sobie tego nie 
wyobrażam. Przecież jak tu się zgromadzi 
cała chorzowska patologia to strach będzie 
zapuszczać się w tamte rejony – mówi pani 
Ewa mieszkająca przy oddalonej o 200 
metrów od dawnej zajezdni, ulicy Piekar-
skiej. - Niech prezydent zamelduje ich gdzieś 
koło swojego domu skoro uważa, że to taki 

świetny pomysł – dodaje pan Krzysztof. 
Zdaniem Andrzeja Kotali dostosowanie 
budynku przy ul. Inwalidzkiej i skiero-
wanie tam rodzin dysfunkcjonalnych jest 
uzasadnione. - Takie lokale są najbardziej 
uciążliwe dla mieszkańców, rodzin normal-
nie funkcjonujących. Są to osoby uciążliwe, 
pijane biegające po klatkach. Te osoby 
znajdą tam swoje miejsce, a nie te,które 
przeżywają chwilowy kryzys – podkreślał 
podczas 38. sesji rady miasta.

Zbulwersowana tymi słowami jest Ma-
riola Roleder - Prezydent ujawnił w jakim 
kierunku idzie polityka socjalna... Biednych 
i już nieszczęśliwych będziemy wyrzucać na 
zewnątrz. To jest całkowicie wbrew polityce 
socjalnej. Tak będziemy powodować tylko 

degradację socjalną i moralną. Trzeba na to 
tak patrzeć. Społeczeństwa zachodnie wiedzą, 
że slamsów nie należy tworzyć – powiedziała 
radna. Szacuje się, że w budynku, na które 
miasto planowało przeznaczyć ok. 450 tys. zł 
miałoby powstać od 80 do 100 pomieszczeń. 
To czy byłyby to mieszkania socjalne czy 
tymczasowe nie jest do końca jasne. - Czasem 
przyznane jest pomieszczenie tymczasowe, 
ale osoby proszą nas by je tam zostawić i 
przekształca się to w zamieszkanie docelowe. 
Po modernizacji chcielibyśmy, aby były to 
lokale socjalne – mówił podczas 38. sesji 
rady miasta Wiesław Raczyński zastępca 
prezydenta ds. technicznych.

Mimo że rozmowy w sprawie wyku-
pienia budynku należącego do Tramwajów 

Śląskich osiągnęły zaawansowane stadium, 
zostały one wstrzymane przez radnych. 
Przeciwko pomysłowi zakupienia i zago-
spodarowania budynku przy ul. Inwalidz-
kiej opowiedziało się 13 z nich, 6 było za, 
a 4 wstrzymało się od głosu. Wydaje się 
jednak, że cała sprawa nie została jeszcze 
przesądzona. Pomysł Andrzeja Kotali może 
zostać ponownie poddany dyskusji podczas 
kolejnych sesji rady miasta.

(Wypowiedzi Prezydenta Andrzeja Kotali zacytowano za 

portalem Chorzowianin z relacji z 38 Sesji Rady Miasta)

Kto odśnieży DTŚ

ADAM TRZEBIN-
CZYK, Przewod-
niczący Klubu 
Wspólny Chorzów

Jestem przeciw-
ny nabyciu budynku 
przy ul. Inwalidzkiej. 

Jest on ulokowany w środku strefy prze-
mysłowej, budowanie tam mieszkań jest 
niehumanitarne. Adoptowanie na lokale 
tymczasowe budynku dawnego baraku 
Tramwajów Śląskich zlokalizowanego po-
między zajezdnią tramwajową, a firmami 
przemysłowo produkcyjnymi jest błędem, 
a eksmitowanie lub przenoszenie obywa-
teli Chorzowa w to miejsce jest nieludzkie. 
Obowiązkiem samorządu lokalnego jest 
przede wszystkim zagwarantowanie i 
promowanie integracji społecznej. Ana-
liza społeczna wskazuje że członkowie 
pokrzywdzonych grup często potrzebują 
bardziej wszechstronnych strategii pomo-
cy, obejmującej między innymi zindywidu-
alizowane wsparcie, nakierowane również 
na ich rodziny, a nie w żadnym wypadku 
powodowanie izolacji społecznej.

Marek Kopel, Wi-
ceprzewodniczą-
cy Rady Miasta 
Chorzów

- To jest ba-
rak, w otoczeniu 

są budynki przemysłowe. W mojej 
ocenie to niedobry pomysł, żeby tam 
przenosić mieszkańców Chorzowa. 
Rada przeznaczyła 450 tys. na zakup 
budynku do celów mieszkaniowych, 
ale ten wybór jest nietrafiony. Rodziny 
z różnymi problemami, ze względu na 
dzieci, umieszcza się pośród innych 
rodzin, chociaż jest to uciążliwe dla 
otoczenia. Mamy pewnie setki innych 
miejsc, gdzie budynki można do tych 
celów dostosować.

Prezydent miasta Andrzej Kotala chce rozbudować i zagospodarować budynek zajezdni 
tramwajowej znajdującej się przy ul Inwalidzkiej. Nie byłoby w tym nic złego gdyby nie fakt, 

że miałyby tam zamieszkać rodziny dysfunkcyjne oraz osoby znajdujące się w trudnej sytuacji 
zawodowo – społecznej. Temu zdecydowanie sprzeciwia się Klub  Wspólnego Chorzowa.

 Tomasz Breguła

Tu powstanie chorzowskie getto?
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Wykorzystajmy okazję, zwłaszcza, że 
w miejscach tych kupimy na przy-
kład ceramikę kilka razy tańszą 
niż w sklepie! Poza tym kupując 

takie cuda, często wspomagamy jakąś fundację, 
warsztaty terapii zajęciowej, oddziały terapeu-
tyczne w szpitalach. Zwykle bowiem takie dzieła 
wykonują właśnie podopieczni WTZ, pacjenci 
szpitali psychiatrycznych, oczywiście pod okiem 
wykwali�kowanych instruktorów. 

Odwiedzając jarmarki, pomyślmy o prezen-
tach i upominkach kulinarnych. Bo czy ktoś obrazi 
się na kosz, zawierający na przykład chleb wileński 
i miód pitny, pyszną wędlinę z drugiego końca 
Polski albo włoskie pasty, świeże pierożki z pieczar-
kami i tru�ami, carpaccio z łososia z parmezanem, 
hiszpańską szynkę i mule? Na pewno nie! Co 
więcej – kobieta na pewno się ucieszy. Wystarczy, 
że wystawi te produkty w czasie świąt na stół i już 
kolację ma z głowy!

Szukając oryginalnego prezentu, odwiedźmy 
pchli targ, komis antykwariat. Jeśli chodzi o antyki 
na Śląsku, trudno znaleźć lepsze miejsce niż Inter-
-Komis w Siemianowicach Śląskich. Zakupy dla 
siebie, ale też prezenty dla bliskich, robi tam m.in. 
Mietall Waluś, lider zespołu Negatyw. Miejsce to 
reklamuje się, zapewniając, że ma wszystko – od 
igły po helikopter! 

Świetne są targi i giełdy staroci – na przykład w 
Cieszynie znaleźliśmy starą wagę, która może być 

ozdobą nowoczesnej kuchni. Odrapana, w stylu 
vintage, ale w pełni sprawna. Cena? 60 złotych!

Odwiedźmy antykwariat. Świetnym prezen-
tem dla 30, 40-latka będzie pierwsze wydanie 
jednego z kultowych komiksów, na przykład Ty-
tusa albo Kajko i Kokosza. Takie podniszczone 
książeczki mogą kosztować nawet kilkadziesiąt 
złotych za sztukę! Ale ile wywołają radości na 
twarzy dużego dziecka...

A dla mniejszego dziecka możemy poszukać za-
bawek, którymi sami bawiliśmy się w dzieciństwie. 

Można je 
dostać w 
komisach, 
na pchlich 
t a r g a c h 
w r e s z c i e 
na portalach 
a u k c y j n y c h . 
Taki model po-
loneza sterowany 
na kabel jest dzisiaj 

kolekcjonerskim rarytasem i może kosztować 
nawet kilkaset złotych!

Inną kategorią są prezenty kulturalne. Miło-
śników muzyki zachwycą na przykład portrety 
artystów, robione ze starych płyt winylowych. 
Wykonuje je Aga Krysiuk, młoda artystka z 
Białegostoku. Jasne, tak daleko po prezent nie 
pojedziemy, ale możemy zamówić mailowo, tak 
samo uzgodnić projekt, cenę i wszystkie szcze-
góły. Koszt takiego "obrazu" 200-300 złotych. W 
zależności od rozmiaru.

Idealnym prezentem będzie na przykład kul-
turalne zaproszenie. W przyszłym roku czeka 
nas cała seria wspaniałych koncertów. Do Polski 

przyjadą m.in. Peter Gabriel (odegrać 
swój najsłynniejszy album "So" 

sprzed lat), Black Sabbath 
(promować swoją 

now ą ,  ś w ie t n ą 
płytę), Metallica 

(zagra specjal-
ny koncert, 

na którego 
ostateczny 
k s z t a ł t 
będą mieć 
fani), do 
k a t o -
wickiego 
S p o d k a 

wraca Deep 
Purple. Bi-

lety jeszcze 
można kupić, co 

nie jest regułą (taki 
Rodriguez wyprzedał 

się na pniu). 

Tradycyjne wyroby garmaże-
ryjne, rękodzieła, upominki 
świąteczne... To i wiele innych 

rzeczy można już znaleźć na ulicy 
Staromiejskiej w Katowicach. Jak co 
roku ruszył tam Jarmark Świąteczny. 
Drewniane budki pozostaną w tym 
miejscu do 23 grudnia.

Każdego roku na jarmarku pojawia 
się coraz więcej wystawców. To idealne 
miejsce na świąteczne zakupy. - Na jar-
mark przychodzę każdego roku. Zawsze 
można tu było znaleźć coś ciekawego, ale 
tym razem naprawdę jestem pod wraże-
niem. Inspiracji na prezenty świąteczne 
jest tutaj mnóstwo – przekonuje pani Ka-
rolina. Zakupy umilają koncerty kolęd 
i pastorałek oraz występy kataryniarzy. 
Wykonane z wikliny sanie i renifery 
stanowią natomiast oryginalny element 
wystroju ulicy. Czasem można również 
tra�ć na Świętego Mikołaja przechadza-
jącego się między straganami.

Na ladach drewnianych domków 
pojawiły się wyroby artystyczne, ludowe 
i rozmaite potrawy – zarówno polskie 

jak i zagraniczne. Tym razem swoje 
produkty prezentują m.in wystawcy z 
Francji serwujący francuskie naleśniki 
na cieście gryczanym, a także z Biało-
rusi i Litwy, u których można zakupić 
wełniane czapki, szaliki czy rękawiczki 

z ich tradycyjnym, ludowym wzornic-
twem. Jest też coś dla miłośników kuchni 
włoskiej (m.in. pierogi ravioli cannelloni 
czy lasagna) i węgierskiej (m.in. lan-
gosze i kurtosz calacs). - Niektóre z 
tych smakołyków jem po raz pierwszy i 

muszę przyznać, że są przepyszne. Takie 
jarmarki powinny być tu organizowane 
częściej, nie tylko w okresie świątecznym. 
To naprawdę fajna sprawa – uważa pan 
Michał. Wśród licznych kulinarnych 
przysmaków można również znaleźć 
austriackie sery, litewskie wędliny oraz 
przyprawy z całego świata. 

Oczywiście nie mogło zabraknąć 
polskich pierogów, krokietów, uszek, 
góralskich serów, masła czy mleka. 
Dużym zainteresowaniem cieszą się 
także wędliny produkowane w oparciu 
o tradycyjne polskie receptury, świe-
że wędzone ryby prosto z Pomorza, 
miody, świeczki pszczelne czy �gurki 
woskowe – wszystko produkcji wła-
snej. Uwagę przykuwają także ozdoby 
świąteczne. - Mamy tu bombki, stroiki, 
wianki, świeczniki, aniołki z masy 
solnej... wszystko co można założyć na 
choinkę. Takich rzeczy nie znajdziemy 

w markecie. To są naprawdę piękne 
przedmioty roboty ręcznej – zachwala 
swoje wyroby jeden ze sprzedawców. 
O tym czy jest tak w istocie najlepiej 
przekonać się samemu, przychodząc 
na Staromiejską. Dla tych, którzy nie 
zakupili jeszcze choinki, jarmark jest 
idealną okazją by to uczynić. Na stra-
ganach znajdziemy jodły i świerki z 
polskich i norweskich lasów.

Tradycja świątecznych jarmarków 
narodziła się w Niemczech oraz w Au-
strii na przełomie XIII i XIV wieku. 
Jeden z największych w Europie do 
dziś organizowany jest w Kolonii. Ty-
powy jarmark odbywa się na ulicach 
lub placach najstarszych części miast. 
Największe w Polsce każdego roku 
powstają w samym sercu Wrocławia, 
Krakowa, Łodzi, Warszawy, Torunia 
oraz Gdańska.

Tomasz Breguła

Świątecznie na Staromiejskiej

Twój prezent nie 
może być nudny!

 Antoni Strzelecki

Apelujemy: koniec 
z nudnymi prezentami! Nie 
kupujmy kapci, skarpet, 
ręczników. Sięgnijmy, po coś 
nietypowego! Zwłaszcza, że 
pora jest odpowiednia. Bo 
w niemal każdym śląskim 
mieście trwają obecnie 
jarmarki świąteczne. Możesz 
na nich kupić oryginalną 
ceramikę, kolorowe witraże... 

Świąteczny czas
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KATOWICE
Tutaj możliwości jest naprawdę 

sporo. Do wyboru są aż cztery lodowi-
ska! W katowickim Spodku można się 
poślizgać w środy (od 18:00 do 20:00) 
oraz w weekendy (od 15:00 do 17:00). 
Za bilet normalny zapłacimy 8 zł a za 
ulgowy 4 zł. Taniej jest na ślizgawce 
usytuowanej na zbiegu ulic Kościuszki 
i Ceglanej, nieopodal Parku Kościuszki. 

Wejściówki dla dzieci i młodzieży są 
po 1 zł, a dorośli zapłacą 3 zł.  Ta�a 
jest udostępniana codziennie od 8:00 
do 22:00. W weekendy (od 15:00 do 
16:30) oraz w czwartki (od 17:00 do 
18:30) można również pojeździć na lo-
dowisku Jantar znajdującym się przy ul. 
Nałkowskiej 11. Bilet normalny kosztuje 
8 zł a ulgowy o połowę taniej. Dzieci 
do lat 7 mogą poślizgać się za darmo. 
Już w styczniu udostępnione zostanie 
także lodowisko katowickiej AWF. Jest 
również coś dla entuzjastów jazdy na 
nartach. Mimo że „Sopelek” w dzielnicy 
Kostuchna (nieopodal ulicy Koraszew-
skiego) jest najmniejszym stokiem w 
regionie to od lat przyciąga tłumy. - Nie 

zawsze można sobie pozwolić na wyjazd 
w góry, więc myślę, że jest to świetna 
opcja. Można trochę sobie pojeździć i co 
nieco przypomnieć. To również doskona-
łe miejsce do nauki dla początkujących 
– mówi Adrian Merta. W zależności 
od ilości zjazdów zapłacimy tutaj od 
2,50 zł do 30 zł.

CHORZÓW
Od 1 grudnia chorzowianie mogą 

już korzystać z dwóch lodowisk. Naj-
większym zainteresowaniem cieszy się 
to przy ulicy Katowickiej, nieopodal 
Centrum Handlowego AKS. - Zawsze 
lubiłem tu przychodzić. Szczególnie w 
okresie świątecznym. To fajny sposób 

na spędzenie wolnego czasu. W zeszłym 
roku, w grudniu jeździłem tutaj cztery 
czy pięć razy. Teraz też zamierzam to po-
wtórzyć – przekonuje Damian Kwiotek. 
Ślizgawka jest czynna przez cały tydzień 
od godz. 10:00 do 21:00, a w piątki i 
soboty o godzinę dłużej. W ubiegłym 
roku udostępnione zostało lodowisko 
przy szkole Podstawowej nr 15 (przy ul. 
3-go Maja). To również jest już czynne. 
Można tu jeździć przez cały tydzień od 
10:00 do 20:00. Ceny na obydwu lo-
dowiskach pozostają takie same jak w 
ubiegłym roku. Bilet ulgowy kosztuje 3 
zł, a normalny – 5 zł.

SOSNOWIEC
Sosnowieccy amatorzy białego 

szaleństwa mogą poślizgać się w Pała-
cu Zimowym przy ulicy Zamkowej 4. 
Obiekt posiada dwie pełnowymiarowe 
ta�e, na których na co dzień odbywają 
się treningi i mecze hokeja tutejszej dru-
żyny - Zagłębia Sosnowiec. W okresie 
zimowym tzw. lodowisko otwarte, jest 
ogólnodostępne. Można tu pojeździć 
w poniedziałki i czwartki (od 20:00 do 
21:00) oraz w weekendy (między 10:00 a 
11:00 i 12:00 a 13:00). Zwolennicy jazdy 
na nartach i deskach snowboardowych 
mogą wybrać się na wyciągi na małym i 
dużym stoku od poniedziałku do piątku 

w godz. 14:00 - 21:00 oraz w soboty i nie-
dziele w godz. 10:00 - 21:00. Te znajdują 
się w Kompleksie Rekreacyjno-Sporto-
wym przy ul. 3 Maja 51.

BYTOM
Mieszkańcy Bytomia do wyboru 

mają lodowisko sztuczne oraz sezono-
we. To pierwsze, znajdujące się przy 
ulicy Pułaskiego 71 jest czynne w 
soboty (między 14:00 a 18:00) oraz w 
niedziele (między 12:00 a 16:00). Bilet 
normalny kosztuje tutaj 8 zł a ulgowy 6 
zł. Na ślizgawce sezonowej (plac Sobie-
skiego) można natomiast pojeździć od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 
8:00 do 15:00 i od 16:00 do 21:00 oraz w 
weekendy od 9:00 do 21:00. Bilet kosztuje 
3 zł. Jednak nie z lodowisk a z jednego 
z największych w aglomeracji śląskiej 
stoku słynie Bytom. To właśnie tutaj 
zjeżdżają się narciarze i snowboardziści 
z okolicznych miast. - Przyjeżdżam tu z 
córką już od wielu lat. W tym miejscu po 
raz pierwszy założyła narty i uczyła się 
jeździć. Niebawem wybieramy się w Alpy 
i zobaczymy czego tak naprawdę się tutaj 
nauczyła – śmieje się Karol Brus. - To 
naprawdę świetna sprawa, że jest takie 
miejsce. Można tak po prostu, nawet 
spontanicznie tu przyjechać, pojeździć 
i się zrelaksować – dodaje. Całoroczne 
Centrum Narciarstwa i Snowboardu 
znajduje się przy ulicy Blachówka 94 w 
dzielnicy Sucha Góra. Stok jest udostęp-
niany od niedzieli do środy w godzinach 
9:00 – 22:00 oraz od czwartku do soboty 
od 9:00 do 24:00.

- Bardzo się cieszę, bo prezenty mam 
z głowy – dla dziecka płyta "Lutosławski, 
Tuwim. Piosenki nie tylko dla dzieci", 
dla żony „Wasowski odnaleziony. Ktoś 
zbudził mnie”, na której zaśpiewałaś „w 
duecie” z mistrzem Jerzym...

- Rzeczywiście, tak się złożyło, że 
to takie świąteczne wydawnictwa. Ale 
to zupełny przypadek. Prawdę mówiąc, 
obie płyty są dla nas, muzyków, takim 
świętem.

- Skąd pomysł na przypomnienie  
Lutosławskiego i to w dziecięcym 
repertuarze?

- Materiał powstał na zamówienie, 
na koncert z okazji Biennale Sztuki dla 
Dziecka w Poznaniu. Piosenki pięknie 
zaaranżował i zagrał zespół Kwadro-
fonik. Po tym koncercie uznaliśmy, że 
nie można tego tak zostawić, że trzeba 
to wydać na płycie. Cud, że zdążyliśmy 
z tym wszystkim jeszcze w tym roku. 

Czy te piosenk i już k iedyś 
funkcjonowały?

- Tak, ale w oryginale, w takiej 
formie, w jakiej napisał je kompozy-
tor. Na głos z fortepianem śpiewała 
je pani Jadwiga Rappé. Repertuar 
ten chętnie śpiewały również chóry 
dziecięce. Pamiętam, że uczyłam się 
tych piosenek w szkole. Przynosiła je 
pani na muzyce. Lutosławski chciał, 
żeby te jego kompozycje spełniały 
funkcję edukacyjną i to się udawało. 
My chcieliśmy je jeszcze bardziej oży-
wić. To chyba pierwsze tak twórcze 
opracowanie tego materiału, na dwa 
fortepiany i zestaw instrumentów 
perkusyjnych. Jest uwspółcześniony, 
zaśpiewany głosem rozrywkowym.

- Lutosławski i dzieci to wydają 
się być dwa różne światy. Jak do tego 
podchodzisz?

- Ale nie są. Lutosławski chciał coś 
dla dzieci zrobić. Bardzo przykładał 
się do tej twórczości. Te piosenki są na 
bardzo wysokim poziomie. Tutaj nie ma 
żadnej taryfy ulgowej, są zaawansowane, 
wyra�nowane harmonie. Zachwyciłam 
się tymi piosenkami, kiedy dogłębnie się 
im przyglądałam, grając je na pianinie. 

- Jak dzieci reagują na ten materiał 
na koncertach?

- Bardzo dobrze. Graliśmy różne 
koncerty, i dla dzieci wyróżniających się 
muzycznie, i dla młodzieży ze szkół. I to 
było wyzwanie! Bo przecież ten program 
to nie tylko skoczne piosenki, ale też takie, 
których się po prostu słucha, siedzi się i 
nie rozrabia. Dzieci są zainteresowane. 
My ich nie doceniamy. Myślimy, że dzieci 
trzeba cały czas pobudzać bodźcami do 
tańca, do szaleństwa. One oczywiście 
chętnie poszaleją, ale też potra�ą słuchać, 
skupić się. Widziałam córkę mojego brata 

tańczącą do muzyki poważnej. Wydaje mi 
się, że sami ograniczamy dzieci, nie dając 
im możliwości poznania innych rodza-
jów muzyki. Dzieci to chłonny materiał i 
warto w nie inwestować. Mam nadzieję, 
że dzieci, które posłuchają tej płyty, w 
przyszłości zainteresują się ambitniejszą 
muzyką.  A może przy okazji rodzice 
posłuchają czegoś, co jest ładne. Dla nich 
to też będzie duża przyjemność. 

- A jak to było z Wasowskim?

- W przypadku Wasowskiego ten 
proces produkcyjny był dłuższy. Może 
nawet planowano tę płytę właśnie na 
święta. Jest przecież taka elegancka, z or-
kiestrą. To duety Jerzego Wasowskiego z 
Anną Marią Jopek, Ireną Santor, Moniką 
Borzym i ze mną. Pana Jerzego wszyscy 
uwielbiamy, a przynajmniej ja zaliczam 
się do tej grupy wielbiących. Trzeba było 
wybrać piosenki, przygotować je do aran-
żu, nagrania... Trzeba było je „odszumić”. 

Rozmawiał: Antoni Strzelecki

TO HISTORIA POLSKIEJ PIOSENKI
W grudniu na półki sklepowe trafił album Jerzego Wasowskiego, „Wasowski Odnaleziony. Ktoś zbudził mnie”. Jak 

mogłaby brzmieć wspólna płyta najwybitniejszego polskiego twórcy piosenek pierwszego powojennego półwiecza oraz 
najbardziej wszechstronnego muzyka i aranżera początku XXI wieku? Już nie trzeba zgadywać – dzięki twórczej wyobraźni 
kilku osób i nowoczesnej technologii taka płyta naprawdę powstała. Jerzy Wasowski śpiewa swoje piosenki na płycie, którą 
przygotował i wyprodukował Krzysztof Herdzin. Ale "Wasowski Odnaleziony" to nie eksponaty muzealne we współczesnej 
oprawie – to żywa, poruszająca muzyka, opatrzona mądrym tekstem (wśród autorów m.in. Jeremi Przybora i Ryszard 
Marek Groński). Na "Wasowskim Odnalezionym" kompozytor nie tylko dla nas śpiewa i gra, wsparty pięknym brzmieniem 
orkiestry pod batutą Krzysztofa Herdzina, ale również nawiązuje dialog z wybitnymi polskimi wokalistkami. Bo choć to 
płyta, której głównym bohaterem jest Jerzy Wasowski i stworzony przez niego ponadczasowy repertuar, zachwycają przede 
wszystkim duety – z Anną Marią Jopek, Ireną Santor, Dorotą Miśkiewicz i Moniką Borzym.

Trochę wcześniej, w listopadzie, ukazała się płyta "Lutosławski, Tuwim. Piosenki nie tylko dla dzieci". Setna rocznica 
urodzin polskiego kompozytora kojarzonego z muzyką poważną, przeznaczoną dla wytrawnych melomanów stała się 
pretekstem do spotkania jednej z najciekawszych polskich wokalistek jazzowych i niezwykłego kwartetu tworzonego 
przez dwoje pianistów i dwoje perkusistów znanego z twórczych opracowań muzyki tradycyjnej, klasycznej, a także 
znakomitych interpretacji muzyki współczesnej. Dorota Miśkiewicz i Kwadrofonik wzięli na warsztat piosenki dla dzieci 
Witolda Lutosławskiego pisane do znanych wszystkim dzieciom tekstów Juliana Tuwima. (as)

Warto inwestować w dzieci
Rozmowa z Dorotą Miśkiewicz, której płyty będą mądrym gwiazdkowym prezentem

Zima w mieścieJuż w najbliższą 
niedzielę rozpocznie 
się kalendarzowa 
zima. to czas, na który 
entuzjaści białego 
szaleństwa czekali 
z utęsknieniem. Aby 
pojeździć na łyżwach, 
nartach czy desce 
snowboardowej wcale 
nie trzeba wyjeżdżać 
z miasta! Gdzie można 
zatem skorzystać 
z zimowych atrakcji? 
Postanowiliśmy 
to sprawdzić.

 Tomasz Breguła
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W Żywcu powstanie pierw-
szy szpital wybudowany 
w formule partnerstwa 

publiczno-prywatnego!

Kilka lat temu uznano, że powiatu 
nie stać na remont starego, przeszło 
stuletniego szpitala. Władze powiatu 
zdecydowały, że będą szukać prywat-
nego partnera do budowy szpitala. 
Dziewięć firm złożyło wniosek w 
postępowaniu i znalazło się na krót-
kiej liście. Firma InterHealth Canada 
jako jedyna złożyła ofertę w odpo-
wiedzi na wydaną przez starostwo 
specy�kację warunków zamówienia. 
Firma wywodzi się z kanadyjskiego 

sektora publicznego i współpracuje 
od lat z najważniejszymi publiczny-
mi oraz prywatnymi instytucjami 
i ośrodkami zdrowia w Kanadzie. 
Firma buduje szpital przy ul. Pola 
Lisickich.

Zgodnie z podpisaną umową, 
starostwo zobowiązało się do do-
starczenia do granic nieruchomości 
wszelkich mediów (z wyjątkiem 
ogrzewania i gazu) oraz infrastruktu-
ry dostępu niezbędnej w celu realizacji 
przedsięwzięcia w nowym szpitalu 
(uregulowanie stanu prawnego nie-
ruchomości, drogi, woda, ścieki, wody 
opadowe, energia elektryczna). Dodat-
kowo jeśli wskutek zmiany sytuacji 

faktycznej dostarczenie do nowego 
Szpitala ogrzewania lub gazu stanie 
się możliwe, starostwo zadeklarowało 
udzielenie pomocy w doprowadze-
niu sieci ogrzewania i gazu do granic 
nieruchomości. 

Obecnie uregulowane zostały 
sprawy związane z nieruchomością. 
Uregulowano sprawę przebiegu 
koryta cieku Za Dworem. Wybudo-
wany nowy odcinek koryta cieku. 
Dokonano zamiany nieruchomości 
znajdującej się w centrum kompleksu 
przeznaczonego pod budowę szpitala.  
Prowadzone są prace doprowadzające 
wodę i kanalizację do działki. Trwa 
projektowanie sieci gazowej.

Firmie, mimo wielu trudności, 
udało się przekonać banki do tego pro-
jektu. Proces negocjacyjny z jednym 
z banków zakończył się uzyskaniem 
zielonego światła (wstępnej akceptacji 
projektu przez komitet kredytowy). 

Prowadzone są również rozmo-
wy w utworzonej przez Ministerstwo 
Skarbu Agencji Rządowej Polskie In-
westycje Rozwojowe PIR S.A., której 
celem jest zapewnienie �nansowania 
długoterminowych i rentownych pro-
jektów infrastrukturalnych na terenie 
Polski. W chwili obecnej symulta-
nicznie prowadzony jest przetarg na 
wyłonienie generalnego wykonawcy.  
Na podstawie przesłanych ofert 

cenowych został potwierdzony budżet 
budowy nowego szpitala. Partner pry-
watny uszczegóławia plan medyczny 
oraz prowadzi negocjacje w sprawie 
wyceny i zakupu sprzętu medycznego 
stanowiącego pokaźną część kosztów 
inwestycji.

Firma przedłożyła gotowy projekt 
budowlany przyszłego Szpitala Powia-
towego w Żywcu i uzyskała pozwo-
lenie na budowę. Partner prywatny 
poinformował, że zamknięto montaż 
finansowy na budowę i zgodnie z 
zawartą umową Szpital Powiatowy 
rozpocznie działalność medyczną po 
upływie 24 miesięcy od daty zamknię-
cia �nansowego. (as)

Siedzibą władz powiatu jest 
Żywiec, którego lokacja wzo-
rowana była na prawie mag-
deburskim i miała miejsce 

pomiędzy rokiem 1260 a 1280.
Burzliwe losy tych ziem, a także 

położenie na pograniczu polsko-sło-
wackim, wpłynęły znacznie na kul-
turę, tradycje, architekturę i obycza-
jowość mieszkańców Żywiecczyzny. 

Większą część powiatu pokrywają 
lasy stanowiące charakterystyczny ak-
cent krajobrazowy. W celu szczególnej 
ochrony wartości przyrodniczych oraz 
kulturowych Beskidu Żywieckiego w 
jego zachodniej części został utworzo-
ny Żywiecki Park Krajobrazowy, który 
należy do Zespołu Zachodniobeskidz-
kich Parków Krajobrazowych. 

Powiat żywiecki jest obszarem 
bardzo atrakcyjnym pod względem 
turystycznym. Zarówno zimą, jak 

i w lecie każdy może znaleźć coś 
dla siebie. Na turystów czeka wiele 
atrakcji, a największym atutem re-
gionu jest możliwość całorocznego 
wypoczynku. 

Na turystów czeka kilka tysięcy 
miejsc noclegowych w schroniskach, 
schroniskach młodzieżowych, gospo-
darstwach agroturystycznych, pensjo-
natach, zajazdach, hotelach.

Powiat żywiecki posiada znako-
mite warunki do uprawiania sportów 

zimowych. Turyści mogą korzystać 
z licznych wyciągów narciarskich i 
znakomicie przygotowanych tras. 
Sezon narciarski zaczyna się tutaj 
pod koniec listopada i trwa do końca 
kwietnia. Największe ośrodki nar-
ciarskie i snowboardowe to Zwardoń 
i Korbielów. Na zboczach jednego z 
najwyższych szczytów Beskidu Ży-
wieckiego - Pilska śnieg utrzymuje 

się do późnej wiosny. Ośrodki nar-
ciarskie posiadają od kilku do kilku-
nastu wyciągów narciarskich, trasy 
oświetlane i sztucznie zaśnieżane, 
zaplecze gastronomiczne, wypoży-
czalnie i serwis sprzętu narciarskie-
go, a także instruktorów narciar-
skich. Również w wielu mniejszych 
miejscowościach oraz przy górskich 
szlakach czekają na turystów krótsze 
i dłuższe wyciągi narciarskie oraz 
trasy o bardzo zróżnicowanym stop-
niu trudności. Wiele szlaków tury-
stycznych i tras rowerowych zimą 
można doskonale wykorzystać do 
uprawiania narciarstwa biegowego 
oraz od lat popularnej narciarskiej 
turystyki górskiej. 

Opracował: (as)

Pierwszy taki szpital w Polsce!

Żywiecczyzna 
kusi przez cały rok
Powiat żywiecki 
położony jest 
w południowej 
części województwa 
śląskiego, 
bezpośrednio przy 
granicy Polski ze 
Słowacją. Powiat 
tworzą miasto 
Żywiec oraz gminy: 
Czernichów, Gilowice, 
Jeleśnia, Koszarawa, 
Lipowa, Łękawica, 
Łodygowice, Milówka, 
Radziechowy-Wieprz, 
Rajcza, Ślemień, 
Świnna, Ujsoły 
i Węgierska Górka. 
Malowniczo położone 
tereny Żywiecczyzny 
obejmują: Beskid 
Żywiecki i Śląski, 
z rzekami: Sołą 
i Koszarawą oraz 
jeziorami: Żywieckim 
i Międzybrodzkim. 
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- 30 września grupa opozy-
cyjnych radnych złożyła wnio-
sek o Pana odwołanie, wniosek 
jednak upadł. 17. z nich było 
przeciwko, 9. za, a 1 wstrzymał 
się od głosu. Jak skomentuje pan 
te działania?

- W państwie demokratycz-
nym prawem jest posiadanie wła-
snego zdania, wyrażanie go, bycie 
przeciw, ale także prawem a nawet 
obowiązkiem jest odpowiedzial-
ność za słowa i czyny. Prawem a 
także obowiązkiem jest rzetelne 
informowanie społeczeństwa, 
co i jak władza publiczna robi. 
Wykonujemy powierzone nam 
zadania w zgodzie z obowiązu-
jącym prawem (jakie by ono nie 
było), w określonych warunkach 
�nansowania, zdani na życzliwość 
i „życzliwość” osób i stron trze-
cich. Wykonujemy je rzetelnie i z 
należytą starannością.

- To proszę powiedzieć 
– co w tej kadencji udało się 
zrealizować?

- Wszystkie dziedziny ży-
cia publicznego (zgodnie z 
kompetencjami przypisanymi 
samorządowi powiatowemu) 
znalazły w oczach tego Zarządu 
Powiatu w miarę jednakowe 
zainteresowanie, zrozumienie, 
później sprecyzowanie zadań 
i ich realizację. Podjęte zostały 
działania zarówno w dziedzinie 
bezpieczeństwa publicznego 
(drogi, mosty, działania anty-
kryzysowe), jak również oświaty 
(szkoły i placówki oświatowe), 

kultury, sportu i rekreacji, ochro-
ny zdrowia, informacji publicz-
nej i obsługi obywatela.

- A konkrety?

- W ramach usuwania skutków 
powodzi z 2010 r. zlecono i wykonano 
64 dokumentacje popowodziowe. W 
oparciu o nie zrealizowano 31 zadań 
w tym 16 odbudów mostów za łączną 
kwotę 8 388 814 zł oraz 15 remon-
tów dróg, murów oporowych i 
poboczy na kwotę 5 858 147 
zł. W 2012 r. wykonano 
remonty cząstkowe 
dróg (pozimowa mo-
dernizacja) na łączną 
kwotę 1 375 000 zł. 

- A co zre-
a l i z owa no w 
kończącym się 
właśnie roku?

- Wykonano 
remonty kolej-
nych uszkodzo-
nych odcinków 
dróg powiatowych 
(np. Kamesznica – 
Milówka - Rajcza- Uj-
soły – Granica Państwa w 
miejscowości Rajcza). Wartość 
zadania to 1 156 490 zł. Zrealizo-
wano bądź są w trakcie ukończenia 
duże zadania drogowo-mostowe: 
odbudowa Mostu Trzebińskiego 
w Żywcu (wartość 7 242 809 zł), 

odbudowa mostu w Przyborowie 
(wartość 4 846 846 zł), remont i 
modernizacja mostu u Drożdżów 

w miejscowości Cisiec (wartość  
1 451 400 zł), odbudowa mostu 
w miejscowości Sól (wartość 333 

270 zł), remont mostu w miejsco-
wości Żabnica (wartość 338 193 
zł), przebudowa skrzyżowania 
drogi powiatowej w miejscowo-
ści Wieprz (wartość 222 595 zł). 
Wykonano szereg dokumentacji 

projektowych na zadania 
drogowo-mostowe

- A co poza droga-
mi i mostami?

- Zmodernizo-
waliśmy Samorzą-
dową Szkołę Mu-
zyczną II stopnia. 
Wyremontowali-
śmy wiele innych 
placówek oświa-
towych, wybu-
dowaliśmy plac 

zabaw przy SOSW 
w Żywcu-Sporyszu. 

Realizowaliśmy pro-
jekty i programy sty-

pendialne dla uczniów, 
obejmujące również orga-

nizację zajęć pozalekcyjnych. 
Rewitalizujemy Nowy Zamek 
w Żywcu. Wyremontowano już 
część pomieszczeń, powstał także 
Park Miniatur. 

Rozmawiał: Antoni Strzelecki

Rzetelnie przepracowana kadencja
Rozmowa ze starostą żywieckim Andrzejem zielińskim
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Rodzinna wycieczka 
z dwoma promilami

Dwa promile alkoholu we krwi 
miał 39-letni mieszkaniec Wy-
mysłowa, który podróżował 

swoim volkswagenem polo po będziń-
skich drogach. Gdyby ten fakt był mało 
bulwersujący, w kontrolowanym po-
jeździe z pijanym kierowcą podróżo-
wała jego żona oraz dwójka małych, 
nieprawidłowo przewożonych dzieci...

Gdyby nie zatrzymanie przez 
policjantów, trudno przewidzieć, jak 
skończyłaby się dalsza jazda pijanego 
39-latka. Kontrola stanu trzeźwości 
przeprowadzona przez policjantów z 
będzińskiej drogówki, dała wynik prawie 
2 promili alkoholu w jego organizmie. 
Stan upojenia alkoholowego najwyraźniej 
nie przeszkadzał siedzącej obok niego 
żonie. Oboje czuli się nawet na tyle pew-
ni siebie, że ich dwójce małych dzieci, 
przewożonej w fotelikach, nie zapięli 
pasów bezpieczeństwa. Pijany kierowca 
stracił już prawo jazdy. O jego dalszym 
losie zdecyduje teraz prokurator. Za jazdę 
pod wpływem alkoholu grożą mu 2 lata 
więzienia.

Grozili, aby  
odzyskać dług

Bieruńscy policjanci zatrzymali 
dwóch mężczyzn, którzy chcąc 
odzyskać dług zwabili dłużni-

ka do lasu. Tam grozili mu m.in. od-
cięciem palców.

Do zdarzenia doszło w Imielinie. 
Dwaj bracia prowadzący działalność 
budowlaną, chcąc odzyskać kilka tysięcy 
złotych jakie winny im był podwyko-
nawca, postanowili zmusić dłużnika 
do zwrotu wierzytelności. Obmyślili 
plan, zgodnie z którym nieuczciwy pra-
cownik, który unikał z nimi kontaktu, 
miałby się w końcu rozliczyć. Dłużnik 
został zwabiony do imielińskiego lasu, 
gdzie dwaj bracia zagrozili mu odcię-
ciem palców w przypadku dalszego 
zalegania ze zwrotem wierzytelności. 
Swoją groźbą chcieli nastraszyć podwy-
konawcę i odzyskać pieniądze. Mężczy-
zna rzeczywiście wystraszył się, jednak 
o zdarzeniu zawiadomił natychmiast 
policjantów. Dwaj bracia w wieku 20 
i 26 lat za swój czyn odpowiedzą teraz 
przed sądem. Za przestępstwo to grozi 
im do 5 lat więzienia.

Przegrał zasiłek, 
zgłosił napad

Jadącemu na rowerze mężczyźnie 
drogę zajechał samochód, z które-
go wyskoczyli dwaj zamaskowani 

mężczyźni. Napastnicy zrabowali mu 
portfel wraz z dokumentami i odjecha-
li. Tak twierdził 49-latek, powiadamia-
jąc lublinieckich policjantów o prze-
stępstwie. Wersję mężczyzny szybko 
zwery�kował jednak dzielnicowy...

W piątkowe popołudnie do lu-
blinieckiej komendy policji zgłosił się 
49-letni mieszkaniec Kochcic, który 
poinformował, że został napadnięty i 
okradziony. Mężczyzna oświadczył, że 

tego dnia pobrał zasiłek w Kochanowi-
cach i na rowerze wracał do domu. W 
czasie, gdy 49-latek składał zawiado-
mienie o zdarzeniu w komendzie, w 
teren wyruszył już dzielnicowy, który 
podejrzewał, że przedstawiana przez 
mężczyznę wersja wydarzeń nie jest 
prawdziwa. W ciągu kilkunastu minut 
potwierdził on swoje przypuszczenia. 
Okazało się, że rzekomo napadnięty 
jest amatorem gier na automatach i 
cały zasiłek przegrał tego dnia na jednej 
ze stacji benzynowych. Obawiając się 
reakcji członków rodziny, mężczyzna 
postanowił wymyślić całą historię i 
zgłosić policjantom napad, którego w 
rzeczywistości nie było.

Zatrzymany  
pseudokibic

Policjanci wydziału kryminalne-
go sosnowieckiej komendy za-
trzymali 27-latka, który 3 listo-

pada 2013 roku, podczas meczu piłki 
nożnej wbiegł na teren przylegający do 
płyty boiska.

Zatrzymany mężczyzna znajdował 
się w grupie osób, która nie podporząd-
kowała się poleceniom służb ochrony 
organizatora. Powodem takiego zacho-
wania była interwencja mająca na celu 
zdjęcie przez kibiców z Sosnowca banera 
z napisem, na który organizator wcześniej 
nie wyraził zgody. Nadal trwają policyjne 
czynności związane z identy�kacją kolej-
nych osób. 27-latkowi z Sosnowca grozi 
pozbawienia wolności do lat 3. Prokurator 
zastosował wobec niego policyjny dozór 
– pseudokibic będzie stawiał się w poli-
cyjnym komisariacie podczas wszystkich 
spotkań piłkarskich drużyny „Zagłębia” 
Sosnowiec do czasu zakończenia sprawy 
sądowej.

Kosztowny „dowcip"

W ciągu tygodnia w ywo-
łał dwie akcje ewakuacyj-
ne, od niedzieli pozostaje 

pod dozorem policji, czeka na pro-
ces karny. Po żmudnej pracy śledczej 
kryminalni z gliwickiej komendy za-
trzymali sprawcę fałszywych alarmów 
bombowych. „Dowcip” będzie go dro-
go kosztował...

6 i 11 grudnia anonimowy roz-
mówca zadzwonił pod numer alarmo-
wy i poinformował o podłożeniu bomb 
w trzech marketach budowlanych. W 
każdym przypadku ewakuowano 
kilkuset klientów i pracowników. Po-
licyjni pirotechnicy nie znaleźli tam 
żadnych niebezpiecznych ładunków. 
W sprawie tej wszczęto dochodzenie. 
Jego efektem jest zatrzymanie przez 
gliwickich kryminalnych 26-letniego 
mieszkańca województwa wielkopol-
skiego - czasowo przebywającego w 
Gliwicach. Pomimo, że „dowcipniś” 
wykonał wiele zabiegów mających 
zapewnić mu anonimowość, na nic 
mu się to zdało. Usłyszał zarzuty po-
pełnienia przestępstwa, za które grozi 
kara do 8 lat więzienia. Podejrzany 
może też liczyć się z koniecznością 
pokrycia �nansowego całej akcji. A 
koszty, tylko służb uczestniczących 
w ewakuacjach, to kwota powyżej 20 
tys. zł. Również sklepy mogą wystąpić 
o wyrównanie strat, jakie powstały w 
związku z kilkugodzinnymi przesto-
jami w handlu. Ze wstępnych ustaleń 
wynika, że ta kwota może przekroczyć 
nawet 200 tys. zł.

Panowie macie „po 
sto złotych na karpia”

Policjanci z Tychów zatrzymali 
28-latka podejrzanego o posia-
danie środków odurzających. 

Mężczyzna był pewny, że ma przy so-
bie amfetaminę, dlatego aby uniknąć 
odpowiedzialności zaoferował mundu-
rowym „po sto złotych na karpia”. Ale 
tylko pogorszył swoja sytuację... Jak 

się okazało znajdujący się w woreczku 
strunowym biały proszek nie był sub-
stancją narkotyczną, a za korupcyjną 
propozycję może spędzić w więzieniu 
nawet 10 lat.

Kilka minut po północy na ul. Be-
gonii w Tychach policjanci z wydziału 
prewencji tyskiej komendy zatrzymali do 
kontroli drogowej opla. Nerwowe zacho-
wanie kierującego wzbudziło podejrzenia 
funkcjonariuszy, dlatego postanowili 
szczegółowo sprawdzić kierowcę. W 
wtrakcie kontroli, mundurowi znaleźli 
u 28-latka woreczek strunowy z białą sub-
stancją. Próbując ratować swoją sytuację 
mężczyzna chciał przekupić funkcjona-
riuszy, proponując im „po sto złotych 
na karpia”, w zamian za odstąpienie od 
dalszych czynności służbowych.Teraz 
o dalszym losie mężczyzny zadecyduje 
prokurator i sąd.

Wyładował złość na 
samochodzie

W trakcie nocnej obserwacji 
monitoringu okolic gliwic-
kiego rynku, dyżurujący 

policjant zauważył niepokojącą sytu-
ację. Młody mężczyzna podszedł do 
zaparkowanego samochodu i koszem 
na śmieci rozbił jego przednią szybę. 
Na miejscu szybko zjawili się policyj-
ni wywiadowcy, którzy zatrzymali pi-
janego wandala...

27-latek z Gliwic miał w organizmie 
2,4 promila alkoholu. Nie potra�ł racjo-
nalnie wytłumaczyć swojego zachowania. 
Stwierdził tylko, że chciał w ten sposób 
„rozładować złość”. Teraz poniesie tego 
konsekwencje. Za zniszczenie samochodu 
grozi mu kara do 5 lat więzienia. Właści-
ciel auta będzie mógł też żądać od niego 
zwrotu kosztów naprawy pojazdu.

Chciał dać 32 tys. 
łapówki

Bytomscy policjanci zatrzymali 
mężczyznę, który usiłował wrę-
czyć im łapówkę. Pijany 36-latek 

w zamian za odstąpienie od obowiąz-
ków służbowych dał mundurowym re-
klamówkę z pieniędzmi. Jak się okaza-
ło były w niej ponad 32 tys. zł...

Patrol mundurowych z komisariatu 
przy ul. Chrzanowskiego w Bytomiu 
przyjechał na interwencję do mieszka-
nia przy ul. Kraszewskiego. W lokalu 
tym miała odbywać się zbyt głośna 
impreza. Funkcjonariusze zastali w nim 
36-letniego właściciela oraz jego dwóch 
kolegów. Od wszystkich domowników 
funkcjonariusze wyczuli woń alkoho-
lu. Policjanci chcieli wylegitymować 
imprezowiczów. Dokumenty posiadał 
tylko 36-latek, natomiast jego koledzy 
odmówili podania swoich danych. 
Mundurowi w związku z wykroczeniem 
przez nich popełnionym postanowili 
przewieźć wszystkich do komisariatu. 
W mieszkaniu 36-latek dał stróżom 
prawa 10 zł i powiedział aby ich pu-
ścili. Policjanci pouczyli bytomianina, 
że takie zachowanie jest karalne i aby 
więcej tego nie robił. Mężczyzna wte-
dy wyciągnął reklamówkę i podał ją 
mundurowym, mówiąc że teraz to na 
pewno im wystarczy, aby ich puścili. 
Mundurowi za wręczenie korzyści 
majątkowej interweniującym funk-
cjonariuszom zatrzymali 36-latka. Po 
przewiezieniu do komisariatu okazało 
się, że w reklamówce znajduje się ponad 
32 tys zł. Badanie alkomatem wskazało 
u podejrzanego ponad 1,5 promila al-
koholu w organizmie. Bytomianinowi 
grozi do 10 lat pozbawienia wolności. 

Kolejny "zielony  
interes" zlikwidowany

Siemianowiccy policjanci zlikwi-
dowali kolejną uprawę konopi in-
dyjskich, która prowadzona była 

w dwóch sąsiadujących ze sobą budyn-
kach w Siemianowicach Śląskich. Czar-
norynkową wartość zabezpieczonych 
narkotyków i sprzętu do jego produkcji 
oszacowano wstępnie na około 350 tys. zł. 

Policjanci zabezpieczyli 162 rośliny 
oraz profesjonalny sprzęt służący do ich 
uprawy. Z zabezpieczonych narkotyków 
można było przygotować około 50 tysięcy 
porcji dilerskich. Zatrzymany 28-letni 
„plantator” odpowie za nielegalną upra-
wę znacznej ilości konopi indyjskich. 
Sąd zdecydował już o tymczasowym 
aresztowaniu właściciela plantacji. Za 
popełnione przestępstwo grozi mu kara 
do 8 lat więzienia.

Policjanci z Dąbrowy 
Górniczej wyjaśniają 
okoliczności tragicznego 
wypadku drogowego, do 
jakiego doszło na drodze 
krajowej nr 94. W wyniku 
zderzenia lancii z toyotą 
zginął 41-letni kierowca.

Ze wstępnych ustaleń policjan-
tów wynika, że kierowca lancii, 
wykonując manewr wyprze-

dzania, zderzył się czołowo z jadącą z 
naprzeciwka terenową toyotą. Mimo 
podjętej na miejscu zdarzenia godzinnej 
reanimacji, kierujący osobową lancią, 
41-letni mieszkaniec powiatu olku-
skiego poniósł śmierć. Kierujący toyotą 
42-letni mężczyzna z urazem miednicy 

oraz 37-letnia pasażerka tego samo-
chodu z ogólnymi obrażeniami zostali 
przetransportowani do Centrum Ura-
zowego w Sosnowcu. Drugi z pasażerów, 
7-miesięczny chłopczyk, z wypadku 

wyszedł bez szwanku i trafił jedynie 
na obserwację do Instytutu Pediatrii 
w Katowicach. Policjanci z Dąbrowy 
Górniczej wyjaśniają teraz przyczyny i 
okoliczności tego tragicznego wypadku.

Tragiczny wypadek na DK 94
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Dwa lata trzeba było czekać 
na otwarcie zabytkowe-
go obiektu znajdującego 

się na Szlaku Zbytków Techniki. 
Galerię Sztuki Współczesnej 
„Elektrownia” w Czeladzi można 
już zwiedzać od 27 listopada.

Jeszcze do połowy lat 90. 
ubiegłego wieku, Kopalnia Wę-
gla Kamiennego „Saturn” będąca 
częścią Towarzystwa Górniczo-
-Przemysłowego, tętniła życiem. 
To właśnie tutaj znajduje się 
ogromne koło zamachowe, które 

stało się powodem śmierci jed-
nego z robotników w kultowym 
�lmie Andrzeja Wajdy „Ziemia 
Obiecana”. Teraz rozpoczyna się 
nowy rozdział w historii tego za-
bytkowego kompleksu. 

Budynek zyskał ogrzewanie, 
nowoczesną salę konferencyjną 
oraz pomieszczenia, w których 
organizowane są warsztaty ar-
tystyczne. Został także przysto-
sowany do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych. To tutaj będą się 
odbywać m.in. wystawy malar-
stwa, rzeźby, fotogra�i, warsztaty 

tańca oraz spektakle teatralne. 
Zagospodarowany został również 
teren wokół obiektu. Powstał tam 
tzw. park tematyczny poświęcony 
kopalni „Saturn”, gdzie można 
zapoznać się z historią kopalni 
od jej założenia do chwili obecnej.

Nowo powstała galeria sztuki 
mieści się w jednym z najlepiej 
zachowanych obiektów – w bu-
dynku kopalnianej elektrowni, 
który powstawał w latach 1902-
1908. Zachowały się w nim orygi-
nalne maszyny i urządzenia byłej 
elektrowni. Dzięki temu można 
tam dziś oglądać m.in. generator 
"Wanda" z 1903 roku, kompresor 
czy 8-tonową suwnicę.

Przebudowa galerii była 
możliwa dzięki dofinansowa-
niu z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2007-2013 oraz 
zaangażowaniu �nansowemu i or-
ganizacyjnemu miasta i inwestora 
zastępczego – Zakładu Budynków 
Komunalnych. Powierzchnia Ga-
lerii Sztuki Współczesnej „Elek-
trownia” wraz z terenem otacza-
jącym oraz parkiem tematycznym 
kopalni Saturn wynosi 1700 m2. 
Całkowity koszt inwestycji to ok 
12 mln zł.

Tomasz Breguła

Uniwersytet Śląski w Kato-
wicach zdobył prestiżowe 
wyróżnienie podczas XVI 

edycji Konkursu Polski Produkt 
Przyszłości organizowanego przez 
Polską Agencję Rozwoju Przedsię-
biorczości w kategorii „wyrób w fazie 
przedwdrożeniowej” za wynalazek 
Automatyczny Biodetektor Toksycz-
ności Ogólnej Wód. 

Wyróżnienie odebrali prof. dr 
hab. Andrzej Kowalczyk, Prorektor 
ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką 
Uniwersytetu Śląskiego oraz oraz dr 
Andrzej Woźnica, wiceprezes abtow 
biotechnology sp. z o.o.

Technologia ABTOW zapewnia 
ciągły monitoring jakości wody pod 
względem obecności substancji nie-
bezpiecznych w wodzie oraz stanowi 

doskonały punkt kontrolny w procesie 
uzdatnia i monitoringu wody. Wyna-
lazek znajduje zastosowanie zarówno 
w zakładach wodociągowych, jak i 
przedsiębiorstwach przetwórstwa 
spożywczego. 

Laureaci Konkursu Polski Pro-
dukt Przyszłości otrzymują statuetkę, 
dyplom i prawo do posługiwania się 
znakiem i hasłem „Polski Produkt 
Przyszłości”. Dodatkową nagrodę 
stanowi także pomoc PARP w pro-
mocji nagrodzonych wyrobów lub 
technologii poprzez prezentację na 
krajowych i zagranicznych targach i 
wystawach innowacyjności, prezenta-
cję na Portalu Innowacji www.pi.gov.pl 
oraz prezentację w katalogu laureatów 
Konkursu, dystrybuowanym w kraju 
i za granicą.

Jacek Szymik-Kozaczko

Wynalazek UŚ 
wyróżnionySztuka w starej elektrowni
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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

OGŁASZA
Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na ustanowienie odrębnej własności

n/w lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w części wspólnej nieruchomości

1. Lokal mieszkalny nr 1 położony w Katowicach przy ul. WYPLERA 14a
- cena wywoławcza: 33 100 zł, wadium: 3 310 zł, postąpienie: 400 zł
- powierzchnia lokalu: 31,68 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój) 
- wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan, gaz, możliwe indywidualne ogrzewanie
- pomieszczenie przynależne: piwnica o powierzchni 5,83 m²
- udział w nieruchomości wspólnej: 0,0226
Dzielnica: Załęże, Ilość kondygnacji: 4 Piętro: parter

2. Lokal mieszkalny nr 2 położony w Katowicach przy ul. KARLICZKA 39a
- cena wywoławcza: 75 600 zł, wadium: 7 560 zł, postąpienie: 800 zł
- powierzchnia lokalu: 35,62 m² (2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój) 
- wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan, gaz, centralne ogrzewanie
- pomieszczenie przynależne: piwnica o powierzchni 2,14 m²
- udział w nieruchomości wspólnej: 0,0440
Dzielnica: Giszowiec; Ilość kondygnacji: 3; Piętro: parter

3. Lokal mieszkalny nr 5 położony w Katowicach przy ul. POKOJU 11a
- cena wywoławcza: 52 620 zł, wadium: 5 262 zł, postąpienie: 600 zł
- powierzchnia lokalu: 47,03 m² (2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój) 
- wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan, ogrzewanie piecowo-węglowe
- pomieszczenie przynależne: piwnica o powierzchni 5,91 m²
- udział w nieruchomości wspólnej: 0,0227
Dzielnica: Załęże; Ilość kondygnacji: 3; Piętro: 2

4. Lokal mieszkalny nr 11 położony w Chorzowie przy ul. ARMII KRAJOWEJ 113
- cena wywoławcza: 30 160 zł, wadium: 3 016 zł, postąpienie: 400 zł
- powierzchnia lokalu: 33,33 m² (1 pokój, kuchnia) 
- wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan, ogrzewanie piecowo-węglowe
- pomieszczenie przynależne: piwnica o powierzchni 10,44 m²
- udział w nieruchomości wspólnej: 0,0552
Dzielnica: Batory; Ilość kondygnacji: 4; Piętro: 2

5. Lokal mieszkalny nr 16 położony w Mysłowicach przy ul. ROBOTNICZEJ 12
- cena wywoławcza: 29 900 zł, wadium: 2 990 zł, postąpienie: 300 zł
- powierzchnia lokalu: 37,77 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój, pomieszczenie gospodarcze) 
- wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan, ogrzewanie piecowe – węglowe
- pomieszczenie przynależne: piwnica o powierzchni 2,99 m2
- udział w nieruchomości wspólnej: 0,0107
Dzielnica: Śródmieście; Ilość kondygnacji: 5; Piętro: 4 (poddasze)

6. Lokal mieszkalny nr 53 położony w Tychach przy ul. NIEPODLEGŁOŚCI 77 
- cena wywoławcza: 72 400 zł, wadium: 7 240 zł, postąpienie: 800 zł
- powierzchnia lokalu: 27,90 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój) 
- wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan, gaz, centralne ogrzewanie
- pomieszczenie przynależne: piwnica o powierzchni 0,80 m² 
- udział w nieruchomości wspólnej: 0,008
Dzielnica: Śródmieście, Ilość kondygnacji: 11, Piętro: 6

7. Lokal mieszkalny nr 10 położony w Rudzie Śląskiej przy ul. KAMIENNEJ 40A
- cena wywoławcza: 82 710 zł, wadium: 8 271 zł, postąpienie: 900 zł
- powierzchnia lokalu: 36,56 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój) 
- wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan, gaz, centralne ogrzewanie
- pomieszczenie przynależne: piwnica o powierzchni 3,32 m² 
- udział w nieruchomości wspólnej: 0,0108
Dzielnica: Kochłowice; Ilość kondygnacji: 5, Piętro: 3

8. Lokal mieszkalny nr 12 położony w Rudzie Śląskiej przy ul. ŁUKOWEJ 2b
- cena wywoławcza: 66 600 zł, wadium: 6 660 zł, postąpienie: 700 zł
- powierzchnia lokalu: 29,00 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój) 
- wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan, gaz, centralne ogrzewanie, centralnie ciepła woda
- pomieszczenie przynależne: piwnica o powierzchni 1,0 m² 
- udział w nieruchomości wspólnej: 0,0139
Dzielnica: Kochłowice, Ilość kondygnacji: 5, Piętro: 2

9. Lokal mieszkalny nr 16 położony w Rudzie Śląskiej przy ul. ŁUKOWEJ 2b
- cena wywoławcza: 64 980 zł, wadium: 6 498 zł, postąpienie: 700 zł
- powierzchnia lokalu: 29,10 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój) 
- wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan, gaz, centralne ogrzewanie, centralnie ciepła woda
- pomieszczenie przynależne: piwnica o powierzchni 1,00 m²
- udział w nieruchomości wspólnej: 0,0139
Dzielnica: Kochłowice; Ilość kondygnacji: 5, Piętro: 3

Termin i miejsce przetargu: 
10 styczeń 2014 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 17 grudnia 2013r. do 9 stycznia 2014r., po uprzednim uzgodnieniu 
terminu z Działem Obsługi Nieruchomości w poszczególnych Administracjach Spółki, które udzielą również dodatkowych informacji w 
przedmiocie przetargu: 
lokal opisany w pkt. 2 Administracja „Staszic”, ul. Mysłowicka 35, Katowice, tel. /32/ 251-9258;
lokal opisany w pkt. 5 Administracja „Mysłowice” ul. Świerczyny 7, Mysłowice, tel. /32/ 318-29-00;
lokal opisany w pkt. 6 Administracja „Wesoła” ul. Piastów Śląskich 6a, Mysłowice, tel. /32/ 225-32-34;
lokale opisane w pkt. 7, 8, 9 Administracja „Śląsk’, ul. Warsztatowa 4, Ruda Śląska, tel. /32/ 342–34–75; 
lokale opisane w pkt. 1, 3, 4 Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. ul. Gliwicka 204, Katowice tel. /32/ 781-66-16 w. 25 lub kom. 728 35 00 17.

Warunki przystąpienia do przetargu:
1. Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 8 stycznia 2014r. (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

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

OGŁASZA
Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na ustanowienie odrębnej własności

n/w lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w części wspólnej nieruchomości

1. Lokal mieszkalny nr 7 położony w Katowicach przy ul. WINCENTEGO POLA 21a
- cena wywoławcza: 82 200 zł, wadium: 8 220 zł, postąpienie: 900 zł
- powierzchnia lokalu: 38,21 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój) 
- wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan, gaz, centralne ogrzewanie
- pomieszczenie przynależne: piwnica o powierzchni 6,21 m²
- udział w nieruchomości wspólnej: 0,0240
Dzielnica: Ligota, Ilość kondygnacji: 4, Piętro: 3

2.Lokal mieszkalny nr 7 położony w Katowicach przy ul. OBROKI 69a
- cena wywoławcza: 103 900 zł, wadium: 10 390 zł, postąpienie: 1 100 zł
- powierzchnia lokalu: 70,15 m² (3 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC) 
- wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan, gaz, centralne ogrzewanie
- pomieszczenie przynależne: piwnica o powierzchni 2,80 m²
- udział w nieruchomości wspólnej: 0,0334
Dzielnica: Załęże, Ilość kondygnacji: 4, Piętro: 3

3. Lokal mieszkalny nr 14 położony w Katowicach przy ul. GOETLA 1
- cena wywoławcza: 59 800 zł, wadium: 5 980 zł, postąpienie: 600 zł
- powierzchnia lokalu: 24,40 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój) 
- wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan, gaz, centralne ogrzewanie
- pomieszczenie przynależne: piwnica o powierzchni 5,20 m²
- udział w nieruchomości wspólnej: 296/11837
Dzielnica: Murcki, Ilość kondygnacji: 3, Piętro: parter

4. Lokal mieszkalny nr 1 położony w Katowicach przy ul. MIKOŁOWSKIEJ 33a
- cena wywoławcza: 65 400 zł, wadium: 6 540 zł, postąpienie: 700 zł
- powierzchnia lokalu: 47,06 m² (2 pokoje, kuchnia) 
- wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan, możliwe indywidualne ogrzewanie
- pomieszczenie przynależne: piwnica o powierzchni 12,29 m²
- udział w nieruchomości wspólnej: 0,0431
Dzielnica: Śródmieście, Ilość kondygnacji: 4, Piętro: parter

5. Lokal mieszkalny nr 3 położony w Mysłowicach przy ul. GÓRNICZEJ 15 
- cena wywoławcza: 29 120 zł, wadium: 2 912 zł, postąpienie: 300 zł
- powierzchnia lokalu: 37,20 m² (1 pokój, kuchnia) 
- wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan, możliwe ogrzewanie piecowo-węglowe
- pomieszczenie przynależne: piwnica o powierzchni 3,54 m² , WC – 0,81 m2
- udział w nieruchomości wspólnej: 0,0109
Dzielnica: Śródmieście, Ilość kondygnacji: 4 Piętro: parter

6. Lokal mieszkalny nr 1 położony w Mysłowicach przy ul. LARYSKIEJ 108 
- cena wywoławcza: 38 900 zł, wadium 3 890 zł, postąpienie: 400 zł
- powierzchnia lokalu: 45,10 m² (1 pokój, kuchnia z aneksem przedpokojowym) 
- wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan, ogrzewanie piecowe – węglowe 
- pomieszczenie przynależne: piwnica o powierzchni 11,1 m²; WC – 1,1 m2
- udział w nieruchomości wspólnej: 0,0398
Dzielnica: Larysz, Ilość kondygnacji: 2, Piętro: parter

7. Lokal mieszkalny nr 4 położony w Rudzie Śląskiej przy ul. ŁUKOWEJ 2
- cena wywoławcza 62 900 zł, wadium: 6 290 zł, postąpienie: 700 zł
- powierzchnia lokalu: 28,70 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC przedpokój) 
- wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan, gaz, centralne ogrzewanie, centralnie ciepła woda
- pomieszczenie przynależne: piwnica o powierzchni 1,50 m2 
- udział w nieruchomości wspólnej: 0,0140
Dzielnica: Kochłowice, Ilość kondygnacji: 5, Piętro: parter

8. Lokal mieszkalny nr 3 położony w Rudzie Śląskiej przy ul. ŁUKOWEJ 2a 
- cena wywoławcza: 86 000 zł, wadium: 8 600 zł, postąpienie: 900 zł
- powierzchnia lokalu: 39,80 m² (2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój) 
- wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan, gaz, centralne ogrzewanie, centralnie ciepła woda
- pomieszczenie przynależne: piwnica o powierzchni 1,50 m²
- udział w nieruchomości wspólnej: 0,0191
Dzielnica: Kochłowice, Ilość kondygnacji: 5, Piętro: parter

9. Lokal mieszkalny nr 11 położony w Rudzie Śląskiej przy ul. KAMIENNEJ 38b 
- cena wywoławcza: 83 500 zł, wadium: 8 350 zł, postąpienie: 900 zł
- powierzchnia lokalu: 36,91 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój) 
- wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan, gaz, centralne ogrzewanie
- pomieszczenie przynależne: piwnica o powierzchni 3,49 m² 
- udział w nieruchomości wspólnej: 0,0109
Dzielnica: Kochłowice, Ilość kondygnacji: 5, Piętro: 3

Termin i miejsce przetargu: 
17 styczeń 2014 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 18 grudnia 2013r. do 16 stycznia 2014r., po uprzednim uzgodnieniu 
terminu z Działem Obsługi Nieruchomości w poszczególnych Administracjach Spółki, które udzielą również dodatkowych informacji w 
przedmiocie przetargu: 
lokale opisane w pkt. 1, 4 Administracja „Wujek” ul. Załęska 37a, Katowice tel. /32/ 209-51-50;
lokal opisany w pkt. 3 Administracja „Murcki”, ul. Kściuczyka 3b, Katowice, tel. /32/ 209-40-04;
lokale opisane w pkt. 5, 6 Administracja „Mysłowice” ul. Świerczyny 7, Mysłowice, tel. /32/ 318-29-00;
lokale opisane w pkt. 7, 8, 9 Administracja „Śląsk’, ul. Warsztatowa 4, Ruda Śląska, tel. /32/ 342–34–75; 
lokal opisany w pkt. 2 Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. ul. Gliwicka 204, Katowice tel. /32/ 781-66-16 w. 25 lub kom. 728 35 00 17.

Warunki przystąpienia do przetargu:
1. Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 15 stycznia 2014r. (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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Na szczęście, jeszcze dziś 
sklepy są czynne i w 
razie nagłego załama-

nia nerwowego na tle urody, można 
wyskoczyć po błyskawiczny „popra-
wiacz wyglądu". Firmy kosmetyczne 
rozumieją potrzeby kobiet i z roku na 
rok powstają coraz to nowsze specy� ki 

działające z prędkością i celnością ka-
rabinu maszynowego. 

Nastrój poprawi wonna kąpiel z 
dodatkiem olejków eterycznych. Sosno-
wy oraz eukaliptusowy mają działanie 
pobudzające, więc doskonale nastroją 
cię do całonocnego szaleństwa. Wykonaj 

delikatny, drobnoziarnisty peeling ca-
łego ciała. Nie ryzykuj ostrego tarcia 
gruboziarnistym preparatem, żeby 
nie wywołać podrażnień. Po wyjściu 
z kąpieli lub spod prysznica, zaaplikuj 
znaczną porcję balsamu. Fantastycznie, 
jeśli będzie z tej samej linii zapachowej 
co perfumy, których zamierzasz użyć. 
Skup uwagę na stopach, zadbaj o ich 
kondycję przed popisami na parkiecie. 
Krem z lawendą na podeszwy, chłodzący 
żel na łydki. Na wszelki wypadek, do 
torebki wrzuć plastry, a buty wyposaż 
w miękkie, żelowe poduszeczki. Na 
ujędrnienie biustu i dekoltu polecamy 
maseczkę śmietanową. Błyskawiczne 
maseczki li� ingujące to strzał w dzie-
siątkę.  Na powieki nałóż okład z torebek 

zaparzonej i ostygniętej czarnej herbaty. 
Na koniec, zaaplikuj serum, czyli skon-
centrowany preparat odżywczo-witami-
nowo-wygładzająco-napinający.

Postaw na oczy. Szminka i tak się 
zetrze czy to podczas jedzenia, czy to 
podczas całowania. Pamiętaj, że sztuczne 
światło wymaga wyrazistego malunku 
na twarzy. Zszarzałą cerę poratuj różo-
wą bazą pod makijaż. Cienie, krostki, 
pajączki, piegi zakamu� uj stosownym 
kolorem korektora. Na wystające frag-
menty twarzy, np. kości policzkowe, łuki 
brwiowe, nałóż lśniące kosmetyki.

Aby nie doprowadzić do całkowitej 
katastrofy, kategorycznie zrezygnuj z so-
larium(opalenizna nie zdąży zbrązowieć 
do wieczora, skóra będzie czerwona i 

poparzona, a na zdjęciach wyjdziesz jak 
świnka Piggy) oraz z samoopalacza. Co, 
jeśli na minutę przed wyjściem okaże się, 
że rozsmarowałaś go nierówno lub zapo-
mniałaś umyć dłoni i teraz są ciemnobrą-
zowe? Niewskazane są także własnoręczne 
próby oczyszczania skóry. Próbując pod-
suszać zaskórniki, poranisz tylko twarz 
i doprowadzisz do powstania stanu za-
palnego. Zdecydowanie bezpieczniej jest 
postawić na dobry korektor. Zrezygnuj 
także z samodzielnego regulowania brwi. 
A jeśli mowa o usuwaniu nadmiernego 
owłosienia, dziś stanowczo zakazana jest 
depilacja twarzy woskiem lub chemicz-
nym preparatem. Może doprowadzić do 
reakcji uczuleniowej i wywołać brzydką, 
nieestetyczną, swędzącą wysypkę.

Moda to szerokie pojęcie – bar-
dzo ciężko jest o niej cokol-
wiek konkretnego napisać, 

bo wiadomo, że z dnia na dzień się 
zmienia i przechodzi przez różne etapy, 
odwracając aktualne trendy o 180 stopni. 
Każdego ranka przychodzi do nas wiele 
myśli, jaką fryzurą dzisiaj zaskoczyć 
znajomych, i samych siebie.

Każdy robi sobie uczesanie według 
własnego upodobania – tak jak jemu się 
podoba, a przede wszystkim, żeby była 
to wygodna fryzura nieutrudniające 
wykonywania codziennych czynności. 
Ważny jest także wygląd naszej fry-
zury – powinien odpowiadać on nam 
samym, pasować do naszego kształtu 
twarzy, urody i codziennego stylu życia. 
Dobrze jak przy projektowaniu fryzury 
weżmiemy pod uwagę strykturę naszych 
włosów. Czy są to włosy proste, czy też 
kręcone każde mają w sobie bardzo wiele 
uroku . Jeśli chodzi o włosy długie: bar-
dzo modne w tym sezonie są włosy falo-
wane i kręcone w stylu "Glamour", które 
cechują się dużą objętością i sprawiają 
wrażenie jak by były w ciągłym ruchu. 
Modny jest również bob w wielu wer-
sjach. Zarówno klasyczny jak i ten krótki 
pod ucho a nawet przełamany asymetrią. 

Ta długość włosów jest ponadczasowa, 
bardzo kobieca i daje wiele możliwości 
kreowania fryzury. Jeśli weżmiemy pod-
gląd na włosy krótkie: modne cięcia w 
zbliżającym się sezonie nawiązują do lat 
80, a równowagą dla mocnych, grubych 
grzywek opadających na czoło będzie 
bardzo krótki, wygolony tył. Bardzo 
trendy jest tzw. dyskoneksja czyli różnice 
w długościach włosów. Dzięki temu na 
jednej fryzurze możemy pokazać krótkie 
i długie cięcie. Zarówno w uczesaniach 
jak i kosmetykach prym wiedzie trend 
naturalny, który charakteryzuje się lek-
kością i zaplanowanym nieładem. Włosy 
czesane w takim stylu są nieprzewidy-
walne a fryzura za każdym razem jest 
orginalna i wyjątkowa. Do mody wraca 
kolor i zabawa nim, dając efekt radości 
życia i chęci tworzenia nowych połączeń 
barw. Sam jestem zwolennikiem zasady, 
że czasem mniej znaczy więcej i moda 
jest ważna ale jeszcze ważniejsze jest 
dopasowanie stylizacji do indywidual-
nych potrzeb klienta lub modelki. Trzeba 
też pamiętać, że modę tworzymy my 
wszyscy i warto zastanowić się nad wła-
snym wizerunkiem, który jest częścią 
mody ulicy i codziennego życia a dzięki 
nam może one być ciekawsze i bardziej 
inspirujące.

MODNE I MODNIEJSZE

STUDIO FRYZJERSKIE DAMIAN DUDA 
41-710 Ruda Śląska (Wirek), ul.1-go maja 289
tel. 32 340 85 75
kom. +48 606 804 990

Nasz kucharz Michał Bałazy poleca 
dania na świąteczny stół. Propo-
nuje naszym Czytelnikom zupę 

grzybową z łazankami, pierogi z kapustą 
i grzybami, pstrąga w migdałach oraz 
kołacz z serem. Smacznego!

ZUPA GRZYBOWA 
Z ŁAZANKAMI 
Składniki: kilka ugotowanych kape-

luszy grzybów, 1/2 opakowania łazanek, 
2 marchewki, 3 cebule, ćwiartka kapusty 
włoskiej, 1/2 selera, śmietana, koperek.

Marchewkę, cebulę, kapustę i seler 
wkładamy do garnka i zalewamy zimną 
wodą, gotujemy na małym ogniu około 
godziny, w osobnym garnku gotujemy 
grzyby, wywar powstały 
z gotowania grzybów 
mieszamy z bulionem 
warzywnym i gotujemy. 
Kapelusze grzybowe i 
ugotowaną marchew 
kroimy na mniejsze 
kawałki. Na talerzach 
układamy ugotowany 
ma k a ron,  ła z a n k i , 
pokrojoną marchew i 
grzyby zalewamy zupą 
i dekorujemy łyżką gęstej śmietany i 
koperkiem.  

PIEROGI Z KAPUSTĄ 
I GRZYBAMI
Ciasto pierogowe: 4 szklanki mąki, 

2 łyżeczki soli, 2 łyżeczki oleju, około 2 
szklanek ciepłej wody. Farsz: 1 litr suszo-
nych grzybów (pełny słoik), 1 kg kiszonej 
kapusty, 1 marchewka, 1 pietruszka, sól i 
pieprz, 3 łyżki oleju 3 cebule pokrojone w 
kosteczkę.

Grzyby płuczemy pod bieżącą wodą, 
zalewamy i odstawiamy na noc. Następne-
go dnia gotujemy je z dodatkiem obranej 
marchewki i pietruszki do miękkości. 
Kiedy będą już miękkie, doprawiamy  
solą i pieprzem i gotujemy jeszcze kilka 
chwil. Kapustę gotujemy do miękkości z 
dodatkiem soli, kiedy przestygnie należy 
ją dokładnie odcisnąć.

Grzyby, marchewkę i pietruszkę na-
leży odcedzić, dobrze odcisnąć z wody i 
razem z kapustą zmielić w maszynce do 
mięsa lub drobno pokroić na desce. Cebule 
pokrojoną w drobną kostkę rumienimy 
na oleju i dodajemy do farszu. Łączymy 
wszystkie składniki farszu i doprawiamy 
solą i pieprzem.

Mąkę przesiewamy na stolnicę, doda-
jąc sól i olej. W środku robimy wgłębienie 
do którego stopniowo dodajemy bardzo 
ciepłą wodę, zagarniając mąkę do środka 
wgłębienia, powoli wyrabiamy ciasto. 
Ciasto wyrabiamy do momentu aż będzie 
miękkie i elastyczne, zazwyczaj trwa to 
około 15 minut. Następnie odkładamy 
ciasto na posypaną mąką stolnicę i przy-

krywamy najlepiej glinianą miską, jeśli nie 
mamy takiej miski możemy użyć  innego 
naczynia, które szczelnie będzie przylegało 
do stolnicy. Ciasto pozostawiamy na 30 mi-
nut. Po upływie tego czasu, ciasto dzielimy 
na 2 części, jedną umieszczamy pod miską, 
by ciasto nie wyschło. Drugą część wałku-
jemy na około 2-3-milimetrowy placek. 
Szklanką wycinamy kółeczka, na środek 
każdego kładziemy farsz, składamy na pół 
i zlepiamy brzegi. Gotujemy do miękkości, 
przez około 3-5 minut.

PSTRĄG W MIGDAŁACH
Składniki: 4 oczyszczone pstrągi (po 

ok. 250 -300 g), 4 łyżeczki masła, olej, sok 
z 1 cytryny, 40 g płatków migdałowych, 
czosnek, koper, sól, pieprz.

Pstrągi na cztery  godziny przed włoże-
niem do piekarnika nasolić i popieprzyć z 
zewnątrz i wewnątrz oraz skropić sokiem z 

cytryny. Wewnątrz umieszczamy posiekany 
czosnek i koper. Odstawiamy do lodówki. 
Przed pieczeniem do środka każdego z 
nich wkładamy jeszcze po około 1 łyżeczce 
masła. Każdą rybę posypujemy płatkami 
migdałowymi i umieszczamy w glinianym 
naczyniu do zapiekania lub na brytfance 
wyłożonej papierem do pieczenia. Pieczemy 
w temp 200 stopni C przez około 25 minut.

KOŁACZ Z SEREM
Ciasto: 30 g drożdży, 2/3 szklanki mle-

ka, 2 łyżki cukru, 2 szklanki mąki tortowej, 
80 g masła, 3 żółtka, aromat waniliowy. 
Masa serowa: 500 g półtłustego białego 
sera, 2 ugotowane ziemniaki, 80 g masła, 
2 płaskie łyżki cukru, cukier waniliowy, 

2 jajka. Kruszonka: 200 g 
mąki, 1/2 kostki roztopio-
nego masła, 2 płaskie łyżki 
cukru.

Drożdże mieszamy 
z ciepłym mlekiem i ły-
żeczką cukru. Przesianą 
mą kę wsy pujemy do 
miski, robimy dołek, wle-
wamy drożdże z mlekiem i 
mieszamy. Odstawiamy za-
czyn w ciepłe miejsce. Gdy 

podrośnie, dodajemy rozmącone żółtka, 
cukier, roztopione letnie masło i aromat 
waniliowy. Zagniatamy i wyrabiamy ciasto, 
aż zacznie odstawać od ręki, potrzeba na 
to około 20 min. Wykładamy ciasto na 
dużą, wysmarowaną tłuszczem blachę, 
przykrywamy ściereczką i odstawiamy w 
ciepłe miejsce. 

Ser i ziemniaki przeciskamy przez 
praskę do ziemniaków, dokładnie mie-
szamy. Masło ucieramy z cukrem i cukrem 
waniliowym. Stopniowo dodajemy małe 
porcje sera z ziemniakami, mieszamy, 
dodajemy jajka. 

Przygotowujemy kruszonkę. Mąkę i 
cukier mieszamy z masłem i rozdrabniamy 
palcami. Gdy ciasto wyraźnie podrośnie, 
przykrywamy je  masą serową i posypuje-
my kruszonką. Tak przygotowany kołacz 
pieczemy ok. 40 minut w 200 stopni C.

Opracował: AS

Święta w kuchni

Sylwestrowe porady...
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KATOWICE: biurowiec Altus, biurowiec Biuro Centrum (tzw. kato-

wickie WTC), siedziba KZK GOP, Uniwersytet Śląski, Wojewódzki Ze-
spół 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.
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lacji  tel. 513-367-700NIERUCHOMOŚCI
 Bytom 21 m. kw. blok, C.O.., 39 tys. zł. 

666730267
 Działka 375m2 położona na ogródkach dział-

kowych Oaza w Katowicach. Tel. 601 387 664
 Zamienię mieszkanie 2 pokojowe na więk-

sze w Katowicach. Tel. 503-555-566
 LIGOTA PARK Lux mieszkanie 2-poko-

jowe 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

lacji  tel. 513-367-700MOTORYZACJA

 Skoda FABIA 2007 1,4 sedan, stan tech-
niczny bardzo dobry. Tel. 607 408 285.

 Sprzedam Mazde xedos v 6 144 km. Cena 
3500 zł do negocjacji. Tel. 507 388 984

P R A C A

 Praca dla Kasjerek na terenie Bielska, nu-
mer telefonu 6668265258

 Agencja Pracy InterKadra poszukuje Opie-
kunek Osób Starszych na terenie Niemiec. 

Masz doświadczenie w opiece? Znasz język 
niemiecki? Zgłoś się już dziś: 666891947 lub 
na www.opiekunki.interkadra.pl

 Bytom - Menager działu handlowego. Tel. 
601 404 501

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

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

 Zwykły facet, 57 lat szuka Pani do wspól-
nego życia. Tel.: 513 570 299.

 Pan lat 70 pozna niezależną panią z pra-
wem jazdy. 791-543-160

U S Ł U G I

 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

 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 � ran,poszerzanie ubran 
itp. Tel. 508 477 080

 Usługi remontowo-budowlane, wod-kan-
co-gaz, Adam Sowa tel. 509-657-107

 lacji  tel. 513-367-700R Ó Ż N E

 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.

 Rodzinna Wigilia dla samotnych w Pie-
ninach, tel. 515 377 938

 Al-Anon nadzieja dla rodzin alkoholików, 
K-ce ,Warszawska 18,poniedziałek godz. 18.00

Nazwisko / Firma: ...............................................................................................

............................................................................................................................
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.......................................................  NIP: ..........................................................
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tel. 32 494 33 57
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TRANSPORT  
LOKALNY

 KRAJOWY 
MIĘDZYNARODOWY

tel. 531 944 531
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Rozwiązania konkursów prosimy przesyłać na osobnych kartkach pocztowych do 20.12.2013 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 59 numerze Kuriera Polskiego.
Poprawne hasło krzyżówki z nr 56 to „LIST ŚMIELSZY NIŻ JĘZYK”. Wśród wielu przysłanych kartek wylosowaliśmy zwycięzcę. Jest nim Agata Żur z Siemianowic Śl..
Poprawne rozwiązanie rebusu z nr 56 to „KOCHAJ RODZINĘ”. Zwycięzcami został Eugeniusz Mystkowski z Chorzowa.
Po odbiór nagród zapraszamy do redakcji: Katowice, ul. Budowlana 5g , od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00
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POZIOMO: 1 - żyto, owies, 5 - ryba z rodziny dorszowatych, 8 - skowronek borowy, 9 - liczbowa wielkość � z. 11 - tata lub mama, 
12 - zagadka, enigmat, 15 - mit. gr. piekło, 17 - mieszkaniec Podhala, 20 - suwak, 21 - frywolny taniec, 24 - biały w kinie, 25 
- broń zakładana na palce ręki, 28 - taniec towarzyski, 29 - wędrowny śpiewak w średniowieczu, 32 - port w Belgii nad rzeką 
Mozą, 33 - miasto w Gruzji nad rzeką Kurą, 36 - waleń, ssak morski, 39 - trepang, gat. szkarłupnia, 42 - pasmo górskie z Elb-
rusem, 43 - potrzebne podejrzanemu, 45 - stolica Naurii, 46 - szałas indiański, 47 - wyświęcenie na biskupa. 

PIONOWO: 1 - bałagan, chaos, 2 - żądłówka, 3 - polskie włókno poliestrowe, 4 - statek żaglowy, 5 - dawna stolica Japonii, 6 - 
drapieżnik z rodz. łasicowatych, 7 - łow. głos jarząbka, słonki, 10 - warstwa wapnia i łupków na pograniczu triasu i jury, 13 - 
imię żeńskie, 14 - kamień miodowy, 16 - gat. papugi, 17 - imię Garbo, 18 - polarna lub poranna, 19 - krewny ze strony ojca, 
21 - niedźwiedź morski, 22 - szlam w rzece, 23 - niższy duchowny katolicki, 26 - krótki i dowcipny utwór sceniczny, 27 - tun-
guz, 30 - ind. krewniak kozicy, 31 - mit. słow. bogini wiosny, 34 - turecka wyspa na Morzu Marmara, 35 - miasto w Rosji, 
37 - skok w hierarchii, 38 - „elza” z buszu, 40 - stolica Włoch, 41 - jedn. długości w Anglii i Ameryce, 44 - dawniej atrament. 

SERIA BRĄZUJĄCA
NIECODZIENNA PIELEGNACJA

Piękna, opalona skóra pozytywnie wpływa na nasze samopoczucie. Jednak co robić, kiedy braku-
je słońca, a nie chcemy korzystać z solarium? Z pomocą przychodzą kosmetyki brązujące, które 
imitują efekt naturalnej opalenizny bez udziału słońca. Seria sopot brązujący polecana jest wszyst-
kim, którzy pragną uzyskać subtelny, bursztynowy odcień skóry.
 
BALSAM BRĄZUJĄCY RELAKSUJĄCY

Produkt brązujący w formie chusteczki zapewnia wygodę i komfort stosowania.
Nadaje skórze równomierny odcień opalenizny bez narażania jej na szkodliwe działanie promieni 
słonecznych. Opalenizna pojawia się po 2-3 godzinach. Idealny w podróży.

 Katowice  22.12.2013 r.

Kolęda 
z aktorami

Teatr Śląski im. Stanisława Wy-
spiańskiego. Już po raz 22. Bogumiła 
Murzyńska poprowadzi oczekiwane 
przez wiernych widzów przedświąteczne 
spotkanie „Kolęda z aktorami". Program 
spotkania wypełnią bożonarodzeniowa 
poezja i wspólnie śpiewane kolędy. Start 
11:00. Wstęp wolny.

 Katowice  31.12.2013 r.

Gala sylwestrowa 
„Skaldowie i goście”

Centrum Kultury Katowice. 
Wieczór sylwestrowy z legendarnym 
zespołem Skaldowie. W programie 
ich największe przeboje estrady lat 
60. i 70. Doskonała muzyka, utalen-
towani i nagradzani soliści: Maciej 
Półtorak, Marta Florek, gościnnie 
związana z Teatrem Rozrywki w 
Chorzowie, Teatrem Komedia w 
Warszawie i Gliwickim Teatrem 
Muzycznym oraz Mikołaj Król z 
Teatru Muzycznego w Gliwicach. 
Mnóstwo nagród i niespodzianek 
oraz toast na Nowy Rok. Start 18:00. 
Bilety: 50 zł, 60 zł. 

 Katowice  31.12.2013 r.

Nowy rok z Teatrem 
Śląskim

Teatr Śląski im. Stanisława Wy-
spiańskiego. Bal sylwestrowy odbędzie 
się na Dużej Scenie. W części artystycz-
nej – prapremierowy pokaz spektaklu 
„Cinema!” w reżyserii Beppe Navello. 
Przedstawienie nawiązuje swoją estetyką 
do kina niemego i artystycznych działań 
lat 20-tych. Nie zabraknie poloneza na 
otwarcie oraz muzyki na żywo – zespół 
w tę noc będzie grał pod kierownictwem 
Ewy Zug. Bilety: 399 zł i 349 zł. 

 Chorzów  31.12.2013 r.

Wiedeński Sylwester 
w ChCK

Chorzowskie Centrum Kul-
tury. To będzie niezapomniane 
w ydarzenie muzyczne połączo-
ne z dobrą zabawą i humorem.
W ten wyjątkowy wieczór będzie się 
można przenieść do krainy najpięk-
niejszych operowych arii, musicalu i 
muzycznych standardów muzyki roz-
rywkowej. Zapewni to Orkiestra im. 
Arcyksiężnej Marii Krystyny Habsburg. 
Koncert rozpocznie się o godz.21:00. 
Bilety: 170 zł, 145 zł. 

 Bytom  26-27.12.2013 r.

Kolędowanie 
w Operze Śląskiej
Opera Śląska. Koncert kolęd i 

pastorałek w oryginalnych opraco-
waniach muzycznych rozpocznie się 
o godz. 18:00. Najpiękniejsze kolędy 
polskie na chór, pojedyncze głosy, z 
akompaniamentem lub a capella, 
oraz utwory z różnych zakątków 
świata śpiewane w kilku językach 
wprawią w doskonały, świąteczny 
nastrój. Bilety: 50 zł (normalny), 45 
zł (ulgowy). 

 Sosnowiec  29.12.2013 r.

Na zakończenie roku 
jubileuszowego

Zespół Szkół Muzycznych. 
W nowej sali, przy Zespole Szkół 
Muzycznych im. Jana Kiepury w 
Sosnowcu wystąpi Krystyna Proń-
ko z towarzyszeniem Energy Bandu 
pod dyrekcją Katarzyny „Pumy” 
Piaseckiej. Koncert, który roz-
pocznie się o godz. 18:00 zostanie 
połączony z uroczystymi obcho-
dami 30-lecia istnienia Klubu Jana 
Kiepury. Bilety: 15 zł (normalny), 
10 zł (ulgowy). 

 Sosnowiec  20.12.2013 r

Gwiazdka z Karolem 
Dickensem

Miejska Biblioteka Publiczna. 
Niecodzienne, skąpane w klimacie świą-
tecznych światełek i zapachu piernika 
– gwiazdkowe spotkanie literackie dla 
dzieci w wieku 10-14 lat rozpocznie się 
o godz. 15:30. Najpiękniejszą książkę o 
Bożym Narodzeniu – „Opowieść wigilij-
ną” pióra Karola Dickensa – zinterpretuje 
Ebenezer Scrooge we własnej osobie. W 
roli skąpego i bezdusznego człowieka bez 
serca wystąpi Przemysław Kania – aktor 
Teatru Zagłębia. Dla słuchaczy czekać 

będzie także smaczny, gwiazdkowy 
poczęstunek.Wstęp wolny

 Żywiec  20.12.2013 r.

Spotkanie z twórczo-
ścią Anny Ficoń

Muzeum Miejskie w Żywcu – Stary 
Zamek. Spotkanie poświęcone twór-
czości artystki rozpocznie się o godz. 
14:00. Organizatorzy zaplanowali m.in. 
promocję książki i filmu o artystce 
„Przekraczanie granic - rzeźbiarka 
Anna Ficoń” oraz zaprezentowanie 
wystawy pt. „Twórczość Anny Ficoń". 
Wstęp wolny.
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