Tygodnik bezpłatny

nr 6 (65)

19.02.2014

ISSN 2299-7393

www.kurierpolski24.pl

tel. 32 494 33 57

ROŚNIE
konkurencja

s. 6
s. 3

Obiekt grozi
zawaleniem

s. 7
Sześciolatek
z zaświadczeniem

s. 8
Elektroniczne
złoto

02 Wydarzenia z TVS
W skrócie z
Szybka kolej z Katowic do Krakowa
najwcześniej w 2017 roku
Nie mamy dobrych informacji dla pasażerów
pociągów. Szybka kolej na linii Katowice Kraków ma szansę wystartować najwcześniej w 2017 roku! Remont torowisk zakończy się dopiero za trzy lata, mimo iż trwa już
cztery. A to oznacza, że koleje mogą stracić
ogromną dotację z Unii Europejskiej w wysokości miliarda złotych. Wszystko przez
to, że inwestycja nie zakończy się do 2015r.
Jak na razie postęp prac na kolejowej trasie
Katowice - Kraków wynosi zaledwie kilka
procent. Jednak Ministerstwo Infrastruktury
i Rozwoju odpowiada, że zagrożenia utraty
dotacji nie ma. Pieniądze zostaną bowiem
przeznaczone na inne inwestycje.

Szpital EuroMedic nadal
bez kontraktu
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
odrzucił drugie zażalenie EuroMedic. Katowicki szpital odwołał się od wypowiedzenia
mu kontraktu. Sprawę szpitala analizują
prawnicy śląskiego oddziału Funduszu.
Stanowisko dotyczące placówki ma przedstawić w przyszłym tygodniu Barbara Bulanowska, która pełni obowiązki dyrektora
śląskiego NFZ. Fakt, że prezes Funduszu
uznał za zasadne zerwanie kontraktu ze
szpitalem może oznaczać, że placówka od
marca zostanie bez umowy. Nie wiadomo
też, czy fundusz zapłaci za leczenie w lutym. Na razie EuroMedic pracuje normalnie i nie komentuje tej decyzji. Grzegorz
Nowak został odwołany kilka dni temu ze
stanowiska dyrektora śląskiego oddziału
Funduszu. Dymisja ma związek właśnie ze
skandalem wokół kontraktu dla EuroMedic.

Zawaliła się kamienica na ul.
Świdra w Świętochłowicach
Runął strop budynku przy ul. Świdra. Na
miejscu katastrofy budowlanej służby ratunkowe przez wiele godzin przeszukiwały gruzowisko w poszukiwaniu ludzi pod zwałami
cegieł i drewnianych belek. Policja i straż
pożarna zabezpieczyły miejsce. Na gruzowisku pracowali także ratownicy z psami
wyszkolonymi do poszukiwań zasypanych ludzi. Budynek był regularnie rozkradany przez
złomiarzy, dlatego zarządzono w gruzowisku
poszukiwania. Niewykluczone bowiem, że
konstrukcja runęła podczas kolejnego rabowania opuszczonego dawno pustostanu.

Świętochłowice opuszczają
Górnośląski Związek Metropolitalny
W Świętochłowicach trwa batalia o to, czy
wystąpić z Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. Decyzja znów znajduje się w rękach
radnych. Opozycja tłumaczy, że chodzi głównie o pieniądze i ma już alternatywę, czyli stowarzyszenie pod nazwą: Związek Gmin Powiatu Subregionu Centralnego Województwa
Śląskiego. Ta alternatywa jest podobno bardziej opłacalna, ale w kuluarach sali sesyjnej
wciąż mówi się o rozgrywkach politycznych.

Jastrzębski Węgiel w Final
Four Ligi Mistrzów
Jastrzębski Węgiel przypieczętował awans
do Final Four Ligi Mistrzów i pokonał na wyjeździe Asseco Resovię Rzeszów 3:1. Klub
ze Śląska po raz drugi w historii znalazł się
w najlepszej czwórce siatkarskich klubów
Europy. W zeszłym tygodniu Jastrzębski
Węgiel u siebie pokonał mistrzów Polski 3:0
i w rewanżu potrzebował co najmniej dwóch
wygranych setów, aby awansować do najlepszej czwórki Ligi Mistrzów. Podopieczni
Lorenzo Bernardiego część planu zrealizowali
już w pierwszym secie, którego wygrali 27:25.
Druga partia dała jeszcze nadzieję gospodarzom, bo wygrali ją do 23. Jednak dwa kolejne
sety padły już łupem drużyny z Jastrzębia i zakończyły się wygraną 26:24, a cały mecz 3:1.
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Zagłębie jednak na Śląsku? To możliwe.
Chce tego nawet rząd! I jest na to miliard euro!

C

hodzi o zagłębie motoryzacyjne, które - dzięki kilku inwestycjom - miałoby zamienić
nadal kojarzący się z węglem i hutnictwem region w nowe Detroit. 2014
może być przełomowym rokiem dla
polskiej motoryzacji. Wiąże się on
z zapowiedziami miliardowych inwestycji, stworzeniem setek nowych
miejsc pracy i rosnącą sprzedażą
nowych aut w salonach. I o ile same
statystyki potwierdzają dobrą kondycję rynku, to w rządowe obietnice
stworzenia w Polsce motoryzacyjnego eldorado wielu mimo wszystko
nie dowierza.

Kupno nowego auta dla wielu to wciąż
nie lada wyzwanie. Niestety, państwo nie
pomaga w zakupie nowego samochodu. Za
granicą jest wsparcie, na przykład możemy
zostawić w rozliczeniu stary samochód. Po
zezłomowaniu go mamy dodatkowe dofinansowanie na zakup nowego samochodu.
Nie mówię już nawet o rynku samochodów hybrydowych - podkreśla Bartłomiej Mijal, dziennikarz motopatrol.pl.
Mimo zapewnień rządu, że już niebawem
rozpocząć mają się prace nad przepisami
ułatwiającymi zakup nowego auta, nic
w tej sprawie się nie poprawiło. Decyzją
Sejmu tylko do końca marca odliczyć
będzie można cały podatek VAT od aut

z kratką. Po 1 kwietnia pozostanie tylko,
albo aż 50%. Polski rynek jest rynkiem
o bardzo dużym potencjale, który nie
jest wykorzystywany. Przypomnijmy, że
Polska to kraj, gdzie powinno rejestrować
się około miliona nowych samochodów
- mówi Wojciech Drzewiecki z Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego
SAMAR. Tymczasem poziom ten nie
przekracza 300 tysięcy aut, przez co na
polskich drogach zamiast salonówek
wciąż dominują te lekko przechodzone.
Według danych Centralnej Ewidencji
Pojazdów średnia wieku samochodów
jeżdżących po polskich drogach to 16 lat.
Receptą na odmłodzenie polskich dróg

mają stać się nie ułatwiające zakup nowych aut przepisy, a plany stworzenia w
kraju motoryzacyjnego zagłębia. Jego serce ma bić właśnie na Śląsku. Na koniec tego
roku planuję, że będzie nam brakowało w
polskim sektorze motoryzacyjnym już tylko
blachy karoseryjnej wytwarzanej w którejś
z hut. Reszta na świetnym, konkurencyjnym nie tylko w skali europejskiej poziomie
będzie już w Polsce - podkreśla Janusz Piechociński, wicepremier i minister gospodarki. Miliard euro, które General Motors
ma zainwestować w Tychach i Gliwicach,
to dopiero początek. Już za kilka miesięcy
w Żorach produkcję rozpocznie trzecia
po Fuel-Tech i Nifco koreańska fabryka

części samochodowych - SL Poland. Z
założenia fabryka ma zatrudniać prawie
500 osób. To bardzo dużo. Będą to głównie
kobiety w wieku średnim, więc stawiamy
na walkę z bezrobociem - tłumaczy Anna
Ujma z UM Żory.
Po minionym, ciężkim dla branży motoryzacyjnej roku, coraz lepiej
mają się również firmy, które w Polsce
produkują od lat. Jakość polskich fabryk
jest znana na całym świecie i fakt, że
takie koncerny jak BMW zdecydują się
na odbieranie części produkowanych w
Tychach i Gliwicach świadczy o tym,
że jesteśmy naprawdę w czołowej dziesiątce - mówi Piotr Dębiński z Nexteer
Automotive Poland. Części i podzespoły
dostarczane są zarówno do pojazdów
produkowanych w Polsce, jak i w Europie
i na świecie. Myślę, że to jest bardzo dobry
trend, bo dzisiaj z części produkowanych
w Polsce możemy złożyć praktycznie
cały samochód - mówi Jakub Faryś z
Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Wszystko to ma się przełożyć
nie tylko na znaczny spadek bezrobocia,
ale przede wszystkim na spadek cen aut.
Misterny plan premiera Piechocińskiego
zakłada, że co miesiąc będzie on przekazywał informację o nowym inwestorze,
który miałby rozpocząć w produkcję
w Polsce.
Michał Mitoraj

Strażnicy miejscy z Rudy Śląskiej łamią przepisy?

W

ięcej zakazów niż miejsc do
parkowania. To przekłada
się na liczbę mandatów wystawianych przez strażników miejskich
w Rudzie Śląskiej. Nie tylko mieszkańcom zdarza się tu złamać przepis.
W pułapkę zakazów, jak się okazuje,
wpadają też patrole straży miejskiej.
Bliżej do celu chcieli mieć rudzcy
strażnicy. Na pytanie dlaczego łamią
przepisy odpowiadali tak, jak wielu
zwykłych kierowców. Przejeżdżałem,
nie było innego miejsca - tłumaczył jeden z nich. My zauważyliśmy miejsca
jadąc kilkanaście metrów za patrolem.
Wystarczyłoby ich nie tylko dla nas. Ale
tak naprawdę parkowanie patrolu, jak
tłumaczył dalej strażnik, nikomu nie
przeszkadzało. - Nie utrudniam ruchu,
bo jeżeli ktoś będzie chciał wjechać bądź
wyjechać, to ja stąd odjadę. Dlatego siedzę w samochodzie. - Czyli tak można?
- Znaczy można... Nie można wjechać do
środka na przykład.
Oficjalnego stanowiska przełożonych na temat parkowania patrolu
nie udało nam się uzyskać. Zastępca
komendanta po obejrzeniu materiału
filmowego odmówił wypowiedzi przed
kamerą. Dopiero późnym popołudniem
mogliśmy liczyć na stanowisko rzecznika. Musiałbym sprawdzić jak ten pojazd

był zaparkowany. Bardzo ważne są informacje jak sytuacja się potoczyła, czy
strażnicy nie podejmowali jakieś interwencji - mówi Andrzej Nowak, rzecznik
Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej. Musiałaby to być interwencja trwająca nie
dłużej niż kilka minut, i to z udziałem
tylko jednego strażnika. Tylko jeden z
nich bowiem na czas nieprzepisowego
parkowania wyszedł z samochodu.
Do łamania przepisów zmuszają
warunki. Jak mówią mieszkańcy, w
centrum Rudy Śląskiej strażnicy nikomu nie odpuszczą. Karzą mandatami
notorycznie. Na nic nie zda się tłumaczenie, że miejsca parkingowe przy
budynkach mieszkalnych zajmują ci,
którzy przyjechali załatwić swoje sprawy w urzędzie. Gdy gdzieś staniemy,
to zawsze są jakieś problemy, zawsze są
jakieś kłopoty. Powinno się tutaj zrobić

porządek - stwierdza Patrycja Ślusarek,
mieszkanka Rudy Śląskiej.
Miejsc na parkingu ciągle brakuje
także w dzielnicy Wirek., gdzie mieszkańcy skazani są na ograniczoną liczbę
miejsc i kary nakładane przez strażników. Jadę teraz do garażu, bo gdzie to
auto mam zaparkować? Zaraz pewnie
dostanę mandat, bo tu jeżdżą - mówi
Rudolf Siwczyk, mieszkaniec ul. Paderewskiego w Rudzie Śląskiej. To wyczerpało już cierpliwość wielu mieszkańców.
O likwidacji straży miejskiej w mieście

mówi się nie od dziś. 4,5 miliona złotych
rocznie przeznaczane na jej utrzymanie
lepiej byłoby wykorzystać na dodatkowe
patrole policji - mówią inicjatorzy akcji. Jest taki przyszpitalny park, gdzie bardzo
często biją się chuligani. Gdy się wzywa
strażników miejskich faktycznie podjeżdżają. Parkują. Czekają aż się wszystko
zakończy. Po wszystkim idą sprawdzić,
czy coś się komuś nie stało - mówi Rafał
Orestes Janowski, przewodniczący Twojego Ruchu w Rudzie Śląskiej.
Pomysłodawcom likwidacji straży
nie udało się zebrać odpowiedniej liczby
podpisów. Spoczywać na laurach jednak
nie zamierzają. Straż powinna zajmować się tym, by w mieście był porządek,
i zagwarantować nam bezpieczeństwo.
Póki co działa przeciw obywatelom. Zajmuje się tylko mandatami - stwierdza
Janowski. Sami strażnicy na mandaty
niekoniecznie są narażeni. Wykroczenia
popełniają najczęściej z tego samego
powodu co pozostali - z wygody.

czwartek
17:30
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Obiekt grozi zawaleniem
Nasze zabytki się sypią. Nie chodzi tu o miejsca popularne wśród turystów,
takie jak kopalnia srebra w Tarnowskich Górach czy kompleks zamkowy
w Pszczynie. W najgorszym stanie są obiekty mniej znane, choć równie
cenne. Aby je ratować zwołano pierwszy Kongres Ochrony Zabytków.
Jakub Wesecki
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KWK Nowy Wirek

Huta Kościuszko

KWK Andaluzja 

Zdjęcia: Damian Cyfka

wie wieże w Świętochłowicach już dawno przestałyby
istnieć gdyby nie interwencja mieszkańców miasta.
Chodzi o wieże szybów kopalni Polska,
zamkniętej w 1995 roku. Obiekt, w
którym niegdyś wydobywano przeszło dwa miliony ton węgla rocznie,
z końcem lat dziewięćdziesiątych
zaczął niszczeć. Część zabudowań
zlikwidowano, a elementy maszyny
parowej ukradli złomiarze. Całości
nie zdewastowano tylko dlatego, że w
pobliżu znajduje się komenda policji.
Żeby ocalić to, co zostało z kopalni
założono Stowarzyszenie Dwie Wieże.
Jego członkowie pragnęli zamienić
rozpadające się ruiny w symbol
nowoczesnego miasta. Dzięki nim
skierowano petycję do prezydenta
Świętochłowic z prośbą o uratowanie
budowli. Udało się też wytyczyć przebieg pobliskiej sztolni, a powstała w ten
sposób dokumentacja sprawiła, że o
dawnej kopalni wiadomo coraz więcej.
Ukoronowaniem tych starań było
złożenie wniosku do Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego o
dofinansowanie projektu przebudowy
wież. Potrzebne będzie około siedmiu
milionów złotych, a konkurencja jest
spora. O pieniądze z tej samej puli ubiegają się również zamki królewskie w
Krakowie i Warszawie. Jeśli jednak uda
się uzyskać niezbędne środki, to wokół

wież powstanie ekspozycja maszyn
górniczych i inne wystawy w formie
labiryntu. W budynku nieopodal znajdzie się miejsce dla lokalnych organizacji pozarządowych, a mieszkańcy
miasta będą mogli po prostu miło
spędzać tam czas. Decyzję urzędników
poznamy jeszcze w tym roku.
Dla Świętochłowic otrzymanie
dotacji będzie ogromnym sukcesem,
ale na całym Śląsku jest dużo więcej
podobnych miejsc, które mogą nie
mieć tyle szczęścia. Ich ochrona to
cel I Kongresu Ochrony Zabytków,
zwołanego pod nazwą „Obiekt grozi
zawaleniem”. Huta cynku w Szopienicach, rzeźnia w Chorzowie czy
zajezdnia tramwajowa w Bytomiu
nie dla wszystkich są budowlami,
które należy otoczyć opieką. Dla
wielu są to tylko bezużyteczne ruiny, które powinno się czym prędzej
wyburzyć. Zebrani na kongresie
przekonują jednak, że takie miejsca
wbrew pozorom mają wielką wartość. - Brakuje świadomości o znaczeniu dziedzictwa przemysłowego
dla rozwoju regionu, i społeczeństw, a
przecież to przemysł zmieniał wszystko wokoło nas - ubolewa Dariusz
Walerjański, dyrektor Międzynarodowego Centrum Dokumentacji
i Badań nad Dziedzictwem Przemysłowym. - To jest dopominanie
się o historię - wtóruje mu Leszek
Jodliński, były dyrektor Muzeum
Śląskiego w Katowicach.

Uczestnicy kongresu przygotowali
list do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Z dokumentu dowiadujemy się jak wiele historycznych miejsc
na Śląsku jest w opłakanym stanie. U
podłoża tej sytuacji leży m.in. brak zrozumienia dla specyfiki regionu, niewydolność organów centralnych państwa,
ograniczenia finansowe władz samorządowych, prawo, którego rzeczywiste
funkcjonowanie nie spełnia założeń i
potrzeb ochrony zabytków, a wreszcie
rozmycie odpowiedzialności za taki stan
rzeczy - napisano w liście. Receptą na
te problemy ma być między innymi
zwiększenie uprawnień samorządów
oraz stworzenie osobnego funduszu
na rzecz odnowy cennych obiektów
poprzemysłowych.
- Adresatem listu tak naprawdę
jest opina publiczna - przekonuje Jerzy Gorzelik, przewodniczący Ruchu
Autonomii Śląska. Ma on na celu poruszenie pewnych problemów, które
powinny przebić się do powszechnej
świadomości. Ten proces już trwa,
o czym świadczy liczba delegatów,
którzy wzięli udział w kongresie. To
dzięki ich inicjatywom rozsypujące
się ruiny mają szansę na ratunek, podobnie jak dwie wieże w Świętochłowicach. - Społeczeństwo jest mocno
dojrzałe i poświęca swój czas po to, żeby
pielęgnować swoje dziedzictwo - cieszy
się Leszek Jodliński. Pozostaje więc
czekać na odpowiedź urzędników z
nadzieją, że ich decyzja będzie słuszna.

prywatną, przez co nie mamy instrumentów prawnych pozwalających na
ingerencję – tłumaczy Jakub Jarząbek
z Urzędu Miasta Katowice.
Mimo usilnych prób nie udało się
nam skontaktować z właścicielem budynku. Na drodze stanął jego dozorca,
który sam zajął stanowisko w sprawie
reklamy. - Jak wisi to wisi. Niech mnie

pan nie męczy. Jest wolność słowa burknął. Wygląda na to, że billboard
pozostanie na swoim miejscu.
Wolność słowa, o której wspominał pan dozorca oznacza również
to, że każdy, w tym dzieci, może sam
zadecydować na jakie strony internetowe wchodzi.

Wszystkie grzechy reklamy

B

udynek na rogu ulic Stawowej
i Chopina w centrum Katowic
zazwyczaj zasłaniają gigantyczne reklamy znanych marek lub
filmowych premier. Tym razem w ich
miejscu zawisł olbrzymi billboard
zachęcający do korzystania ze strony
internetowej dla dorosłych. Umieszczenie go w tak widocznym miejscu
nie spodobało się przechodniom.
Z obu stron zdjęcia nachylają się ku
sobie dwie młode dziewczyny. Jedna
przebrana jest za anioła, druga – za diablicę. Pomiędzy nimi widnieją dwa krótkie hasła reklamowe i adres: ShowUp.
tv. Na pierwszy rzut oka to po prostu
kolejny billboard. Anioły i demony pojawiały się nawet w reklamach chipsów
i kosmetyków, ale w tym przypadku nie
chodzi o coś tak niewinnego. ShowUp.tv

to miejsce gdzie znajdziesz darmowe sex
kamerki na żywo a na nich wiele ciekawych osób. Wszystkie kamery dostępne są
online. Seks na żywo jeszcze nigdy nie był
tak przyjemny, a to wszystko za darmo.
(…) Wejdź i przekonaj się czym jest ostry
seks online. Serwis jest przeznaczony tylko dla dorosłych, może zawierać treści o
charakterze erotycznym lub uznane za
obraźliwe – czytam na stronie ShowUp.
tv. Wystarczy kliknąć przycisk Akceptuję, a ukaże się cała erotyczna zawartość
portalu.
- Nie rozumiem jak ktoś mógł pozwolić na coś takiego. To sam środek
miasta, dzieci na to patrzą – oburza
się Dominika, dwudziestoletnia studentka anglistyki. - Żyjemy w takich
czasach, że każdy wie co tak naprawdę
ukrywa się pod takim obrazkiem –
dodaje. Podobnego zdania jest pani

Marta, która codziennie przechodzi
Stawową wracając z pracy. - Jestem
zdecydowanie przeciw. Nie lubię takich
rzeczy oglądać – stwierdza. Reakcje
panów nie są aż tak kategoryczne. Komu to przeszkadza? Niech wisi –
mówi trzydziestotrzyletni Tomasz. Po
krótkim namyśle zmienia zdanie – No,
może to jednak lekka przesada.
Taka reklama to niepotrzebne,
przedwczesne rozbudzanie seksualności u dzieci - stwierdza psycholog
Anna Rossa z gabinetu Impuls w Katowicach. Urzędnicy, którzy próbują
uchronić miasto przed zakryciem reklamami są bezsilni. - Władze miasta
ubolewają nad pojawieniem się jakiejkolwiek wielkoformatowej reklamy w
jego centrum, zwłaszcza jeśli chodzi
o reklamę o takiej treści. Niestety
wspomniany budynek jest własnością

Jakub Wesecki

04 Młodzi i zdolni
Oddział pediatryczny
w szpitalu
w Świętochłowicach
zachwyca małych pacjentów
i ich rodziców kolorowymi
malunkami. - Zobacz mamo
jaki grzybek, wołają dzieci.
Wszystko dzięki uczniom
III klasy katowickiego
Liceum Plastycznego.
Przeszło tydzień zajęło
im pomalowanie
dziecięcego oddziału
w świętochłowickim
szpitalu, a to nie pierwsza
taka akcja.
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Namalują
wszystko to co chcesz

Aleksandra Smolak

D

ariusz Skłodowski, dyrektor szpitala w
Świętochłowicach zwrócił się z prośbą
do Edwarda Josefowskiego, dyrektora
Zespołu Szkół Plastycznych w Katowicach o
pomoc w pomalowaniu oddziału pediatrycznego
w jego szpitalu. Dyrekcja i uczniowie liceum
bez wahania zgodzili się podjąć kolejne już
wyzwanie.
Przez cztery tygodnie młodzi artyści odbywali warsztaty plastyczne na dziecięcym oddziale
- Szpital przygotował odpowiednie podłoże do
pracy, dostarczył uczniom farby a nasza szkoła
przygotowała projekty, cała akcja trwała około
tygodnia - opowiada Edward Josefowski dyrektor
szkoły.
Szare ściany dziecięcego oddziału jeszcze
przed miesiącem nie napawały optymizmem,
dziś wywołują uśmiech na twarzach dzieci. Bajkowy świat jaki wymalowali nam uczniowie
Liceum Plastycznego spotkał się z bardzo przyjaznym odbiorem, korekty wymagał jedynie rysunek
kotka, który okazał się zbyt „drapieżny”- wyjaśnia
Skłodowski.
Jak przyznaje dyrektor szpitala w Świętochłowicach renowacja oddziału pediatrycznego
nie kosztowała dużo – dokładnej sumy jaką

wydaliśmy na farby jeszcze nie znamy, ale
na pewno nie są to koszty liczone w tysiącach
złotych.
- Jest tu teraz bardzo kolorowo i przyjaźnie,
przez chwilę można zapomnieć że się jest w
szpitalu - zachwala mama 6 letniego Michała,
któremu najbardziej spodobała się brązowa
małpka.
Nie po raz pierwszy młodzi artyści mogli
przysłużyć się dziecięcym uśmiechom. Wcześniej
uczniowie w ramach zajęć pomalowali oddział

pediatryczny w chorzowskim szpitalu oraz
szpitalu św. Barbary w Sosnowcu. Ich malunki
podziwiają także najmłodsi pasażerowie Portu
Lotniczego w Katowicach Pyrzowicach, tam
uczniowie plastyka ozdobili specjalny pokój dla
matki i dziecka.
Artyści przyznają, że sporo się napracowali
podczas ozdabiania pediatrycznych oddziałów,
ale zadowolenie dzieci jest dla nich najważniejsze. - To z pewnością nie ostatnia akcja naszych
uczniów – zapewnił Edward Josefowski.

Język polski najtrudniejszy

W

ubiegłą środę II Liceum
Ogól nok szta łc ące z
oddziałami dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w
Katowicach zorganizowało dla gimnazjalistów z całego województwa
śląskiego czterojęzyczne dyktando.
To już czwarta odsłona dyktanda, jak
co roku największą popularnością
cieszył się język polski i angielski.
Ponad 150 uczestników z 25 szkół
gimnazjalnych naszego województwa
pisało dyktando z języka polskiego,
angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego. - Każdy z uczestników sam
wybierał język z którego chciał pisać
dyktando, uczniowie mogli wybrać
jeden bądź dwa języki, jak co roku

najczęściej młodzież wybierał polski i
angielski - opowiada Krystyna Pytlik
anglistka z II Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach.
Uczestnicy mieli godzinę na napisanie dyktanda w wybranych przez
siebie językach. Większość z nich
skończyła przed czasem, zaskoczona
poziomem języka polskiego. Marcin
Krupa z gimnazjum nr. 10 w Chorzowie w czterojęzycznym dyktandzie
brał udział po raz pierwszy, wybrał
język polski i angielski. - Z polskiego
był opis rajdu, trzeba był uzupełniać
słowa, większości z nich nawet nie
znałem, ciężko było. Z angielskiego
głównie należało uważać kiedy pisać
podwójne literki, trzeba było wiedzieć
kiedy wpisać jedną a kiedy dwie.

Zaskoczona językiem polskim była
także Wiktoria Szydziak, uczennica
z gimnazjum nr.1 w Tychach - Pisałam z języka polskiego i angielskiego,
zdecydowanie trudniejszy był dla mnie
język polski.
Równie trudny jak polski okazał
się hiszpański. Jeremi Wroński z gimnazjum nr. 2 w Katowicach napisał
dyktando z języka niemieckiego i hiszpańskiego, jak stwierdził – dyktando z
hiszpańskiego było dość trudne.
Po zakończeniu dyktanda uczestnicy wraz z gospodarzami konkursu
wzięli udział w zajęciach lekcyjnych
z różnych przedmiotów. W tym czasie zespoły nauczycieli językowych
sprawdzali prace gimnazjalistów.
Zwycięzcami dyktanda zostały

osoby, które zdobyły największą ilość
punktów. - Wyróżniliśmy pierwsze,
drugie i trzecie miejcie w poszczególnych kategoriach językowych. Najlepsi zostali nagrodzeni książkami,
do wygrania były również gadżety,

pendrive, zegarek, długopisy- wymienia Pytlik.
Spośród wszystkich nagrodzonych
uczestników najwięcej zwycięzców
pochodzi z Katowic.

Aleksandra Smolak

www.kurierpolski24.pl

Reklama 05

06 Temat tygodnia

www.kurierpolski24.pl

Gliwice na sport, rekreacje
i kulturę pieniędzy nie
szczędzą. Budowa nowej
hali widowiskowosportowej idzie jak burza.
Pomimo braku dotacji
Unijnych i aprobaty
z strony marszałka
województwa, miasto po
konsultacjach społecznych
zdecydowało wyłożyć
z własnego budżetu 320
mln zł na budowę hali. Czy
inwestycja się zwróci?
Aleksandra Smolak

Rośnie konkurencja
Pan Maciej Niewiadomski, mieszkaniec Katowic, od wielu lat zagorzały miłośnik muzyki
„ciężkiej” jest przekonany, że większość koncertów z hali widowiskowej w Spodku przeniesie się
do Gliwic. - To tylko kwestia ceny, jeżeli nowa hala
widowiskowo-sportowa będzie proponować organizatorom imprez, koncertów czy menadżerom

zespołów, lepsze ceny niż Spodek, tylko patrzeć
jak kulturalnym centrum aglomeracji śląskiej
staną się Gliwice.
Zupełnie przeciwnego zdania jest jego
młodszy kolega Marian Trzmiel z Zabrza.
Równie wielki fan muzyki metalowej uważa, że artyści przywiązują wagę nie tylko do

Polski Związek Biathlonu/Foto: Szymon Sikora

N

azywana przez mieszkańców Gliwic hala Podium ma być gotowa
w 2015 roku, wśród mieszkańców
aglomeracji pojawiła się dyskusja
czy nie stanie się ona realnym zagrożeniem dla
katowickiego Spodka. Już sam pomysł budowy
Hali wzbudzał ogromne kontrowersje, Komisja
Europejska stwierdziła, że Gliwice nie będą w
stanie utrzymać tak drogiej inwestycji, tym
samym nie otrzymały dotacji w wysokości
141 mln zł.
Władze Gliwic uznały, że poradzą sobie same
z budowa i też tak zrobiły. Hala, która bez trudno
będzie mogła pomieścić blisko 14 000 osób,
dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym pnie się w górę. O jej sukcesie przekonani
są zarówno mieszkańcy miasta jak i władze.
Wśród reszty mieszkańców aglomeracji zdania
są podzielone, jedni wróżą jej wielki sukces inni
już dziś zapowiadają bankructwo.

wynagrodzenia. - Spodek to legenda, ma doskonałą lokalizację, łatwo tu dojechać z wszystkich
miast aglomeracji. Artyści związani są z tą halą
od wielu, na pewno znacznie entuzjastyczniej
reagują na informację o koncercie w Spodku,
Mega Clubie czy Wiatraku niż nowych miejscach
o których nikt nie słyszał.
Sami zainteresowani czyli dyrekcja hali widowiskowo sportowej w Katowicach jak i artyści
mają mieszane uczucia co do obaw społeczności
o los Spodka. Andrzej Zając, kierownik działu
technicznego MOSiR Katowice, zapytany o realne zagrożenie jakie może stwarzać nowo budowana hala w Gliwicach dla Spodka odpowiada
z rozbrajającą szczerością - Jak się wybuduje to
wtedy będziemy się martwić. Jak dodał – Nasza
hala istnieje już ładnych parę lat, ma specyficzny
kształt spodka, mieści się w samy centrum Katowic, dzięki czemu wszyscy ją rozpoznają.
O ile legenda Katowickiego Spodka faktycznie jest niepodważalna o tyle nad kwestiami
finansowymi trzeba by się było poważniej zastanowić. - Myślę, że problem tej hali nie leży
po stronie polskiej sceny muzycznej tylko zagranicznej. Polscy artyści koncert mogą dać zarówno
w Katowicach jak i Gliwicach. Bez względu na
lokalizację, tradycję, teraz wszyscy grają za z
góry określone stawki i może to być zarówno
wesel sąsiada jak i warszawskie Bemowo. - wyjaśnia menadżer jednego z polskich zespołów
punkowych.
O konkurencyjności gliwickiej hali Podium
możemy mówić, kiedy na Śląsk przyjeżdża wielka gwiazda zagraniczna, która z pewnością nie
da dwóch koncertów w oddalonych od siebie
o 30km miastach. Tu cena i ilość osób jakie
będzie mogła pomieścić hala ma z pewnością
ogromne znaczenie. Przy organizacji koncertów
czy imprez sportowych na tak wielka skalę o
legendarnym „Spodku” faktycznie wielu z nas
będzie mogło zapomnieć.

Edukacja 07
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Sześciolatek
z zaświadczeniem
Dokładnie za siedem
miesięcy wszystkie
sześciolatki urodzone
do czerwca 2008r mają
obowiązek rozpoczęcia
edukacji szkolnej.
Tymczasem posłowie
Platformy Obywatelskiej
za poparciem Minister
Edukacji Joanny
Kluzik-Rostkowskiej 24
stycznia złożyli projekt
ustawy dopuszczający
na podstawie
odpowiedniego
zaświadczenia
odroczenie rozpoczęcia
obowiązku szkolnego
przez sześciolatki.
Aleksandra Smolak

Z

miany w systemie szkolnictwa stopniowo wdrażane
były w życie już od ostatnich
dwóch lat, jednakże dopiero
w tym roku dają się najdotkliwiej
odczuć. Przyjęta przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej ustawa nakładająca obowiązek szkolny na sześciolatki
zostawiała dotychczas rodzicom prawo
wyboru, kiedy ich dziecko rozpocznie
naukę w szkole. W tym roku miało
się to zmienić i ustawowo wszystkie
maluchy urodzone do czerwca 2008r
miały pójść do szkoły.

Ustawa od samego początku
wzbudzała ogromne kontrowersje
zarówno u rodziców, pedagogów,
nauczycieli jak i przedszkolanek.
Nie wszystkie dzieci były gotowe na
rozpoczęcie edukacji szkolnej w tak
wczesnym wieku. Problem dotyczył
również szkół, które kompletnie
były nieprzygotowane na przyjęcie
maluchów. Barbara Kańtor, pedagog
z przedszkola nr. 21 w Tychach wylicza wszystkie grzechy podstawówek
- niedostosowane krzesełka i biurka
do wzrostu dzieci, brak odpowiedniej
opieki nad pierwszakami, którzy po
godzinach lekcyjnych przebywają na
świetlicy z szóstoklasistami, za małe
sale, zbyt długie godziny lekcyjne, za
mało przerw – wymienia jednym

tchem.
Katarzyna Stuglik, pedagog prywatnego przedszkola w Pszczynie
główną przeszkodą przed rozpoczęciem edukacji szkolnej przez sześciolatki widzi głównie w ich rozwoju
emocjonalny - Zdecydowanie nie jestem zwolenniczką posyłania do szkoły
sześciolatków. W tym wieku dzieci chcą
się jeszcze bawić a nie uczyć, większość
z nich nie jest jeszcze na tyle dobrze
rozwinięta emocjonalnie by zmierzyć
się z szkolna instytucją.
Decyzja o posłaniu dziecka do
szkoły i tak pozostawała w rękach rodzica, który najczęściej podejmował ją
na podstawie opinii wystawianej przez
dziecięcych psychologów. - Badanie
sześciolatka odbywa się w obecności

psychologa i pedagoga, do wystawienia
opinii potrzebne jest również zdanie
przedszkola do którego uczęszcza dziecko – wyjaśnia Danuta Jochemczyk,
dyrektor Specjalistycznej Paradni
Psychologiczno - Pedagogicznej w
Katowicach.
Pani Agnieszka Wybrańczyk,
posłała swojego sześcioletniego syna
Wiktora do pierwszej klasy mimo
negatywnej opinii psychologa i jest
bardzo zadowolona z swojej decyzji.
- Wiktor już od dawna był był znudzony przedszkolem, miał bardzo dobrze
rozwinięte zdolności manualne, potrafił
już czytać i pisać, nie widziałam więc
z mężem potrzeby by marnował kolejny rok w przedszkolu. Okazało się, że
świetnie odnalazł się w szkole.

Swoją sześcioletnią córkę do
pierwszej klasy chciała wysłać także
Pani Joanna Dobródzka, od decyzji
odwiodła ją jednak opinia wydana
przez psychologa, który stwierdził, że
pomimo wysokiego poziomu intelektualnego, dziecko nie jest jeszcze emocjonowanie gotowe na to by rozpocząć
edukację szkolną. Zupełnie odwrotnie
postąpiła mama sześcioletniej Ani,
która postanowiła, że mimo przychylnej opinii psychologa, jej córka
pozostanie w przedszkolu.
Każdy z rodziców, który dotychczas posiłkował się opinią psychologa na temat swojego sześcioletniego
dziecka sam decydował o tym, w
jakim wieku jego dziecko pójdzie
do pierwszej klasy. Poselski projekt
ustawy (druk nr. 2131), który cały czas
czeka na podjęcie głosowania przez
sejm, ma dać rodzicom szanse na uzyskanie opinii, która pozwoli opóźnić
rozpoczęcie edukacji szkolnej, a nie
jak dotychczas przyspieszyć.
Projekt rodzi pytanie czy opinie,
które pozwolą odroczyć obowiązek
rozpoczęcia edukacji szkolnej przez
sześciolatki, nie będą wydawane jak
zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego? Dyrektor Specjalistycznej Paradni Psychologiczno- Pedagogicznej
w Katowicach, nie ma takich obaw.
Jak twierdzi procedura wydania takiej
opinii jest zbyt skomplikowana i musi
być opiniowana przez zbyt wielu specjalistów by można się było obawiać
korupcji.
Nawet jeżeli zdanie Pani dyrektor
znajdzie swoje zostawanie w praktyce,
przed wejściem w życie nowych ustaw
głosujący powinni się dobrze zastanowić czy będą one mogły znaleźć
swoje zastosowanie w praktyce. Tak
by nie trzeba było wydawać do nich
kolejnych poprawek. Szczególe kiedy
ustawy dotyczą naszych dziec.

08 Hobby
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James Bond
otworzył mu drzwi
Rozmowa z Michałem Grześkiem, politologiem, biografem...
Jamesa Bonda i zespołu Lady Pank!
- Kończyłeś politologię na Uniwersytecie
Śląskim i już wtedy byłeś... „inny”. Pisałeś pracę
magisterską o zespole The Rolling Stones!
- Jestem wielkim fanem Stonesów! Prawie tak
samo długo jak zespołu Lady Pank. Politologia była
dosyć... kosmopolityczna jeśli chodzi o tematy prac
magisterskich. Koledzy pisali o kabaretach, ktoś
przyjrzał się graffiti. Kolega z roku Wojtek Zawioła
napisał o sporcie. Mój promotor, nieżyjący już profesor Mirosław Fazan, zaakceptował temat, więc nie
było się nad czym zastanawiać. Pisałem z dużym
zaangażowaniem. Zarówno prof. Fazan, jak i doktor
Maria Piekorz, recenzentka, bardzo pozytywnie
ocenili tę pracę, podobno była jedną z najlepszych na
roku. Kiedy jednak kilka miesięcy temu przeczytałem
kawałek, wydała mi się bardzo kiepska.
- Już wtedy próbowałeś pisać biografie?
- Rzeczywiście, ta praca była próbą biografii
zespołu, ale starałem się przemycić jak najwięcej
informacji dotyczących wpływu zespołu na przemiany kulturowe, społeczne, przede wszystkim
na młodzież. Oczywiście, pisałem m.in. o dwóch
koncertach w Warszawie, które wtedy zagrali za
żelazną kurtyną. Ale chciałem się poczuć jak obywatel świata, więc pragnąłem przedstawić fenomen
zespołu, który zrobił światową karierę.
- Czy ta praca nie stanie się zalążkiem książki
na temat Stonesów?

- Raczej nie przewiduję tego. Rynek jest zapchany pozycjami na temat Stonesów, są biografie
Jaggera, Richardsa. W ostatnim czasie ukazało się
kolejne, piąte, wydanie biografii Stonesów pióra
Daniela Wyszogrodzkiego. Poza tym zespół ten nie
jest aż tak u nas popularny jak w Wielkiej Brytanii
czy w Stanach.
- Twoim pierwszym książkowym dziełem było
tomisko o filmowej serii James Bond!
- Lady Pank pokochałem w wieku 9-10 lat, Stonesów kiedy miałem 15 lat, a Bonda około trzydziestki.
Skąd wziął się pomysł na książkę o słynnym agencie?

Kiedy już zafascynowała mnie ta seria,
chciałem przeczytać
książkę, opisującą
kulisy powstania
filmu. Dowiedzieć
się, dlaczego film
opowiadał taką a nie
inną historię, dlaczego wybrano akurat
tego aktora, jakie
były kulisy powstania
konkretnych scen itp.
A ponieważ takiej nie
było, postanowiłem ją
napisać! Zaczęło się
szperanie po internecie, zaczepianie fanów Bonda z całego świata,
podpytywanie. Kiedy miałem już sporo materiału,
znalazłem wydawcę, Bukowy Las z Wrocławia.
- Do muzyków, których opisujesz, łatwo dotrzeć, do Bonda niekoniecznie...
- Główny twórca Bonda zmarł zanim przyszedłem na świat. Ilość materiału, który zebrałem

od fanów z całego świata, była tak ogromna, że
nie było potrzeby docierania do ludzi związanych z produkcją Bondów. Poza tym działałem
na własną rękę, nie miałem żadnej publikacji
na koncie, więc byłoby to niewykonalne. Ale i
bez tego książka ma ponad 500 stron, a została
skrócona o dwieście...
- Wyposażony w swoją pierwszą książkę zapukałeś do drzwi Lady Pank?
- Wydanie Bonda otworzyło mi wiele drzwi.
Pomogło w dotarciu do ludzi pokroju Wojtka
Kwapisza czy Pawła Mścisławskiego, związanych
niegdyś z Lady Pank, którzy bardzo wiele wnieśli
do biografii tego zespołu. Nie zwróciłem się jednak
bezpośrednio do Panków, co dzisiaj niektórzy mi
zarzucają. Bałem się, że zespół będzie piętrzył przeszkody. Gdyby o niej wiedzieli, to nie wiem, czy i
kiedy ta książka by się ukazała.
- Czy zespół w jakiś sposób mści się na Tobie?
- Sprawa się wyciszyła. Panki przeczytały
książkę, zauważyły, że tam nie ma prania brudów,
a byłoby o czym pisać! Zespół miał żal, że nie ma
kontroli nad treścią książki.
- Tymczasem zbierasz materiały do kolejnej
muzycznej biografii!
- Tak, zwróciło się do mnie dwóch byłych wokalistów Oddziału Zamkniętego, Zbyszek Bieniak
i Krzysiek Jaryczewski. W tym roku mija 35 lat od
powstania zespołu. Chcemy zdążyć z książką na
ten jubileusz.
- Co robisz, kiedy nie piszesz? Pracujesz jako
politolog?
- Pracuję w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, na
zmiany. Po 12-godzinnych dyżurach miewam kilka
dni wolnego, wtedy mogę spotykać się z ludźmi,
zbierać materiały do książki, pisać.
Rozmawiał: Antoni Strzelecki

28 lutego (piątek) w katowickim klubie Rebel Bar (ul. Czecha 1a) odbędzie się
spotkanie autorskie z Michałem Grześkiem, promujące jego biografię zespołu Lady
Pank. Po spotkaniu impreza z polską muzyką rockową lat 80.

Elektroniczne złoto

F

inały Intel Extreme Masters,
prestiżowego turnieju gier komputerowych, którego tegoroczna
pula nagród wynosi aż 250 tysięcy
dolarów, za niespełna miesiąc odbędą
się w katowickim Spodku.

To dobra okazja by przekonać się,
że gry komputerowe to także sport, a
nie tylko bezproduktywna rozrywka.
Regularne granie rozwija mózg, a nawet
pomaga chorym dzieciom.
Zawody, które między 14 a 16 marca
odbędą się w Katowicach zostaną rozegrane w dwóch konkurencjach. Są nimi
Starcraft II: Heart of the Swarm oraz League of Legends. W turnieju wezmą udział
zwycięzcy eliminacji, jakie miały miejsce
między innymi w Kolonii, Singapurze i
Nowym Jorku. Są wśród nich prawdziwe
gwiazdy, takie jak StarDust z Korei Południowej oraz NaNiwa ze Szwecji. Cena
trzydniowego karnetu na całą imprezę
wynosiła 110 złotych, a większość biletów
sprzedano na pniu. - W zeszłym roku nie

mieliśmy wielkich nadziei, ale efekt przekroczył nasze najśmielsze oczekiwania. W
ciągu kilku dni przez Spodek przewinęło
się przeszło 30 tysięcy osób, a kolejnych 5
milionów oglądało transmisję z rozgrywek w
internecie. Specjalnie dla nas organizatorzy
złamali swoją żelazną zasadę i zgodzili się,
by finały Intel Extreme Masters po raz drugi
z rzędu odbyły się w tym samym mieście.
Aspekt promocyjny tej imprezy jest ważny
i korzystny, a wszystko to przy niedużych
nakładach z naszej strony - zachwala Jakub
Jarząbek z Urzędu Miasta Katowice.
Nie każdy zdaje sobie sprawę, że
przychody branży elektronicznej już
dawno przekroczyły dochody przemysłu
filmowego i wyniosły w zeszłym roku
przeszło 20 miliardów dolarów w samej
tylko Europie. Laikom należy się, parę
słów wyjaśnienia. Gry komputerowe
są formą elektronicznej rozrywki. Nie
każda z nich wymaga komputera. Grać
można również na innych przyrządach,
na przykład telefonach komórkowych
albo konsolach, czyli specjalnych

urządzeniach podłączanych do telewizora. Gry, podobnie jak filmy, dzielą się na
gatunki. Tylko część z nich opiera się na
walce i strzelaniu. Inne dają możliwość
wcielenia się w generała armii, zarządzania rozwojem państw albo rozwiązywania zagadek logicznych. Stereotypy
dotyczące przeciętnego gracza także są
błędne. W całej Europie do regularnego
grania w gry komputerowe przyznaje się
przeszło 25 procent dorosłych, z czego
38 procent to kobiety. Natomiast średni
wiek gracza wynosi 33 lata. Mimo to
taka forma rozrywki wciąż kojarzy się z
wieloma złymi zjawiskami społecznymi.
Najpopularniejszy zarzut to ten, że
gry komputerowe rodzą agresję. Podobne
oskarżenia słyszymy najczęściej gdy dochodzi do aktów przemocy popełnianych
przez nieletnich, głównie w Stanach Zjednoczonych. Inne negatywne skutki spędzania wolnego czasu przed komputerem
to otyłość, problemy ze snem i brakiem
koncentracji. Z drugiej strony badania
przeprowadzone pod koniec 2013 roku

przez Towarzystwo Wspierania Nauki im.
Maxa Plancka w Monachium dowodzą,
że gry komputerowe mogą pomagać na
przykład w leczeniu dzieci cierpiących
na zespół stresu pourazowego. Korzystanie z takiej formy rozrywki wspomaga
rozwój obszarów mózgu odpowiedzialnych za strategiczne myślenie, nawigację
przestrzenną, pamięć długotrwałą i
szybkość reakcji. Udało nam się wykazać
bezpośredni związek pomiędzy graniem
w gry komputerowe a zwiększaniem się
objętości mózgu. To oznacza, że pewne
jego obszary można rozwijać przy pomocy

gier - dowodzi doktor Simone Kühn, który
przeprowadził badanie w Szpitalu Świętej
Hedwigi nieopodal Monachium.
Do uznania gier komputerowych za
dyscyplinę sportową doszło już w 2007
roku, gdy w Hanowerze po raz pierwszy
rozegrano finały Intel Extreme Masters.
Drużyna z Polski wygrała w nich zawody w grze Counter Strike, zdobywając
nagrodę o wartości 40 tysięcy euro. Od
tamtej pory impreza zawitała też do Korei
Południowej, by wreszcie w tym roku po
raz drugi odbyć się w Katowicach.
Jakub Wesecki
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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 60 położony w Katowicach przy ul. KARLICZKA 5
- cena wywoławcza: 80 100 zł, wadium: 8 010 zł, postąpienie: 900 zł
- powierzchnia lokalu: 33,70 m² (2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)
2. Lokal mieszkalny nr 4 położony w Katowicach przy ul. MYSŁOWICKIEJ 21A
- cena wywoławcza: 127 900 zł, wadium: 12 790 zł, postąpienie: 1 300 zł
- powierzchnia lokalu: 49,82 m² (2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)
3. Lokal mieszkalny nr 3 położony w Katowicach przy ul. MYSŁOWICKIEJ 29
- cena wywoławcza: 122 400 zł, wadium: 12 240 zł, postąpienie: 1 300 zł
- powierzchnia lokalu: 51,31 m² (2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)
4. Lokal mieszkalny nr 3 położony w Katowicach przy ul. LISA 14b
- cena wywoławcza: 42 600 zł, wadium: 4 260 zł, postąpienie: 500 zł
- powierzchnia lokalu: 43,40 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)
5. Lokal mieszkalny nr 11 położony w Chorzowie przy ul. ARMII KRAJOWEJ 113
- cena wywoławcza: 29 600 zł, wadium: 2 960 zł, postąpienie: 300 zł
- powierzchnia lokalu: 33,33 m² (1 pokój, kuchnia, WC w części wspólnej)
6. Lokal mieszkalny nr 15 położony w Mysłowicach przy ul. ROBOTNICZEJ 12
- cena wywoławcza: 26 700 zł, wadium: 2 670 zł, postąpienie: 300 zł
- powierzchnia lokalu: 36,12 m² (1 pokój, kuchnia)
7. Lokal mieszkalny nr 16 położony w Mysłowicach przy ul. ROBOTNICZEJ 12
- cena wywoławcza: 29 300 zł, wadium: 2 930 zł, postąpienie: 300 zł
- powierzchnia lokalu: 37,77 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój, pom. gospodarcze)
8. Lokal mieszkalny nr 13 położony w Mysłowicach przy ul. GÓRNICZEJ 15
- cena wywoławcza: 39 300 zł, wadium: 3 930 zł, postąpienie: 400 zł
- powierzchnia lokalu: 47,98 m² (2 pokoje, kuchnia)
9. Lokal mieszkalny nr 2 położony w Mysłowicach przy ul. BOŃCZYKA 36b
- cena wywoławcza: 85 700 zł, wadium: 8 570 zł, postąpienie: 900 zł
- powierzchnia lokalu: 38,80 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, 2 przedpokoje)
10. Lokal mieszkalny nr 120 położony w Mysłowicach przy ul. STAWOWEJ 27c
- cena wywoławcza: 126 500 zł, wadium: 12 650 zł, postąpienie: 1 300 zł
- powierzchnia lokalu: 62,10 m² (3 pokoje, kuchnia, łazienka, WC, 2 przedpokoje)
11. Lokal mieszkalny nr 8 położony w Mysłowicach przy ul. ŚWIERCZYNY 56
- cena wywoławcza: 30 300 zł, wadium: 3 030 zł, postąpienie: 400 zł
- powierzchnia lokalu: 20,80 m² (1 pokój z aneksem kuchennym, WC, przedpokój, komórka)
12. Lokal mieszkalny nr 16 położony w Rudzie Śląskiej przy ul. KAMIENNEJ 34
- cena wywoławcza: 102 300 zł, wadium: 10 230 zł, postąpienie: 1 100 zł
- powierzchnia lokalu: 46,31 m² (3 pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)
Termin i miejsce przetargu:
28 LUTEGO 2014 r. (piątek) o godz. 900 w sali konferencyjnej na 1 piętrze w siedzibie Spółki
przy ulicy Gliwickiej 204 w Katowicach. Przedmiot przetargu można oglądać w dni robocze w
terminie od 5 lutego do 27 lutego 2014 roku, 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, 2, 3 - Administracja „Staszic”, ul. Mysłowicka 35, Katowice, tel. /32/
251-9258;
lokale opisane w pkt. 6, 7, 8, 9, 10, 11 - Administracja „Mysłowice” ul. Świerczyny 7, Mysłowice,
tel. /32/ 318-29-00;
lokal opisany w pkt. 12 - Administracja „Śląsk”, ul. Warsztatowa 4 Ruda Śląska tel. /32/
342-34-75;
lokale opisane w pkt. 4, 5 - Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. ul. Gliwicka
204, Katowice tel. /32/781-66-16 w. 25 lub +48 728 35 00 17.
Warunki przystąpienia do przetargu:
1. Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 26 lutego 2014 r. (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 18 położony w Katowicach przy ul. MYSŁOWICKIEJ 37c
- cena wywoławcza: 83 000 zł, wadium: 8 300 zł, postąpienie: 900 zł
- powierzchnia lokalu: 36,54 m² (2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)
2. Lokal mieszkalny nr 5 położony w Katowicach przy ul. POKOJU 11a
- cena wywoławcza: 41 800 zł, wadium: 4 180 zł, postąpienie: 500 zł
- powierzchnia lokalu: 47,03 m² (2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)
3. Lokal mieszkalny nr 4 położony w Katowicach przy ul. LISA 12
- cena wywoławcza: 41 400 zł, wadium: 4 140 zł, postąpienie: 500 zł
- powierzchnia lokalu: 32,86 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)
4. Lokal mieszkalny nr 46 położony w Mysłowicach przy ul. KATOWICKIEJ 73
- cena wywoławcza: 96 100 zł, wadium: 9 610 zł, postąpienie: 1 000 zł
- powierzchnia lokalu: 53,00 m² (2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, 2 przedpokoje)
5. Lokal mieszkalny nr 3 położony w Mysłowicach przy ul. GÓRNICZEJ 11a
- cena wywoławcza: 48 900 zł, wadium: 4 890 zł, postąpienie: 500 zł
- powierzchnia lokalu: 53,76 m² (3 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)
6. Lokal mieszkalny nr 13 położony w Mysłowicach przy ul. GÓRNICZEJ 12
- cena wywoławcza: 52 900 zł, wadium: 5 290 zł, postąpienie: 600 zł
- powierzchnia lokalu: 61,79 m² (2 pokoje, kuchnia)
7. Lokal mieszkalny nr 14 położony w Mysłowicach przy ul. BOŃCZYKA 34
- cena wywoławcza 83 400 zł, wadium: 8 340 zł, postąpienie: 900 zł
- powierzchnia lokalu: 38,20 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, 2 przedpokoje)
8. Lokal mieszkalny nr 15 położony w Mysłowicach przy ul. BOŃCZYKA 34
- cena wywoławcza: 79 800 zł, wadium: 7 980 zł, postąpienie: 800 zł
- powierzchnia lokalu: 37,80 m² (1 pokój, pokój z aneksem kuchennym, łazienka z
WC, 2 przedpokoje)
9. Lokal mieszkalny nr 11 położony w Mysłowicach przy ul. BOŃCZYKA 34a
- cena wywoławcza: 87 300 zł, wadium: 8 730 zł, postąpienie: 900 zł
- powierzchnia lokalu: 39,10 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, 2 przedpokój)
10. Lokal mieszkalny nr 3 położony w Mysłowicach przy ul. BOŃCZYKA 36a
- cena wywoławcza: 85 700 zł, wadium: 8 570 zł, postąpienie: 900 zł
- powierzchnia lokalu: 38,80 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, 2 przedpokoje)
11. Lokal mieszkalny nr 12 położony w Rudzie Śląskiej przy ul. ŁUKOWEJ 2b
- cena wywoławcza: 66 000 zł, wadium: 6 600 zł, postąpienie: 700 zł
- powierzchnia lokalu: 29,00 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)
12. Lokal mieszkalny nr 10 położony w Rudzie Śląskiej przy ul. KAMIENNEJ 40a
- cena wywoławcza: 82 200 zł, wadium: 8 220 zł, postąpienie: 900 zł
- powierzchnia lokalu: 36,56 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)
Termin i miejsce przetargu:
7 marca 2014 r. (piątek) o godz. 900 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej
204 w Katowicach (sala konferencyjna 1 piętro). Przedmiot przetargu można oglądać w dni
robocze w terminie od 12 lutego 2014 r. do 6 marca 2014 roku, po uprzednim uzgodnieniu
terminu z Działem Obsługi Nieruchomości w poszczególnych Administracjach Spółki, które
udzielą również dodatkowych informacji
w przedmiocie przetargu:
lokal opisany w pkt. 1 - Administracja „Staszic”, ul. Mysłowicka 35, Katowice, tel. /32/ 251-9258;
lokale opisane w pkt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 - Administracja „Mysłowice” ul. Świerczyny 7,
Mysłowice, tel. /32/ 318-29-00;
lokale opisane w pkt. 11, 12 - Administracja „Śląsk”, ul. Warsztatowa 4, Ruda Śląska tel.
/32/ 342-34-75;
lokale opisane w pkt. 2, 3 - Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. ul. Gliwicka
204, Katowice tel. /32/781-66-16 w. 25 lub +48 728 35 00 17.
Warunki przystąpienia do przetargu:
1.Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 5 marca 2014 r. (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.
5.Osoby stające do przetargu, działając nie tylko we własnym imieniu, powinny legitymować się
stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania
oświadczeń woli. 6. Osoby uczestniczące w przetargu w przypadku prowadzenia działalności
gospodarczej lub osoby prawne winne posiadać odpowiednie urzędowe wypisy.
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: 81 600 zł, wadium: 8 160 zł, postąpienie: 1 000 zł
- powierzchnia lokalu: 38,21 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)
2. Lokal mieszkalny nr 14 położony w Katowicach przy ul. GOETLA 1
- cena wywoławcza: 59 200 zł, wadium: 5 920 zł, postąpienie: 600 zł
- powierzchnia lokalu: 24,40 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)
3. Lokal mieszkalny nr 22 położony w Katowicach przy ul. POKOJU 12
- cena wywoławcza: 27 600 zł, wadium: 2 760 zł, postąpienie: 500 zł
- powierzchnia lokalu: 43,10 m² (2 pokoje, kuchnia)
4. Lokal mieszkalny nr 6 położony w Mysłowicach przy ul. ROBOTNICZEJ 10
- cena wywoławcza: 46 900 zł, wadium: 4 690 zł, postąpienie: 500 zł
- powierzchnia lokalu: 52,66 m² (2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)
5. Lokal mieszkalny nr 4 położony w Mysłowicach przy ul. BOŃCZYKA 34b
- cena wywoławcza: 85 000 zł, wadium: 8 500 zł, postąpienie: 1 000 zł
- powierzchnia lokalu: 38,50 m² (pokój, kuchnia, łazienka z WC, 2 przedpokoje)
6. Lokal mieszkalny nr 3 położony w Mysłowicach przy ul. BOŃCZYKA 36b
- cena wywoławcza: 84 600 zł, wadium: 8 460 zł, postąpienie: 1 000 zł
- powierzchnia lokalu: 38,30 m² (pokój, kuchnia, łazienka z WC, 2 przedpokoje)
7. Lokal mieszkalny nr 1 położony w Chorzowie przy ul. ZAMENHOFFA 7
- cena wywoławcza: 58 900 zł, wadium: 5 890 zł, postąpienie: 600 zł
- powierzchnia lokalu: 95,26 m² (3 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)
8. Lokal mieszkalny nr 11 położony w Chorzowie przy ul. CHODKIEWICZA 4
- cena wywoławcza: 36 400 zł, wadium: 3 640 zł, postąpienie: 500 zł
- powierzchnia lokalu: 50,08 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój)
9. Lokal mieszkalny nr 12 położony w Rudzie Śląskiej przy ul. KAMIENNEJ 38a
- cena wywoławcza: 114 100 zł, wadium: 11 410 zł, postąpienie: 1 200 zł
- powierzchnia lokalu: 50,83 m² (2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)
10. Lokal mieszkalny nr 11 położony w Rudzie Śląskiej przy ul. KAMIENNEJ 38b
- cena wywoławcza: 66 600 zł, wadium: 6 660 zł, postąpienie: 700 zł
- powierzchnia lokalu: 36,91 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)
11. Lokal mieszkalny nr 8 położony w Rudzie Śląskiej przy ul. KAMIENNEJ 40
- cena wywoławcza: 59 300 zł, wadium: 5 930 zł, postąpienie: 600 zł
- powierzchnia lokalu: 36,86 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)
12. Lokal mieszkalny nr 2 położony w Rudzie Śląskiej przy ul. KAMIENNEJ 40a
- cena wywoławcza: 81 500 zł, wadium: 8 150 zł, postąpienie: 1 000 zł
- powierzchnia lokalu: 36,23 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)
Termin i miejsce przetargu:
14 marca 2014 r. (piątek) o godz. 900 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy
Gliwickiej 204 w Katowicach (1 piętro). Przedmiot przetargu można oglądać w dni robocze w
terminie od 19 lutego 2014 r. do 13 marca 2014 roku, po uprzednim uzgodnieniu terminu
z Działem Obsługi Nieruchomości w poszczególnych Administracjach Spółki, które udzielą
również dodatkowych informacji w przedmiocie przetargu:
lokal opisany w pkt. 1 - Administracja „Wujek”, ul. Załęska 37a , Katowice, tel. /32/ 209-51-50;
lokal opisany w pkt. 2 - Administracja „Murcki”, ul. Kściuczyka 3b, Katowice, tel. /32/ 209-40-04;
lokale opisane w pkt. 4, 5, 6 - Administracja „Mysłowice” ul. Świerczyny 7, Mysłowice, tel.
/32/ 318-29-00;
lokale opisane w pkt. 9, 10, 11, 12 - Administracja „Śląsk”, ul. Warsztatowa 4, Ruda Śląska
tel. /32/ 342-34-75;
lokale opisane w pkt. 3, 7, 8 - Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. ul.
Gliwicka 204, Katowice tel. /32/781-66-16 w. 25 lub +48 728 35 00 17.
Warunki przystąpienia do przetargu:
1. Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 12 marca 2014 r. (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. 5. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi
we wskazanej przez Spółkę Kancelarii Notarialnej. 6.Osoby stające do przetargu, działając nie
tylko we własnym imieniu, powinny legitymować się stosownym pełnomocnictwem lub innym
dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli. 7. Osoby uczestniczące
w przetargu w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub osoby prawne winne
posiadać odpowiednie urzędowe wypisy.
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

10 Policja
Złodziej w szpitalu

P

o raz kolejny okazało się, że okazja czyni złodzieja. Kradzieże
pozostawionego bez opieki mienia pacjentów zdarzają się czasem na
terenie szpitali. Złodziejowi tym razem się nie udało. Trwa sprawdzanie
czy ma on związek z innymi kradzieżami na terenie placówek medycznych.
Złodziej zakradł się do pokoju
jednej z pacjentek szpitala na Ligocie,
kiedy ta udała się na badania. Karty
bankomatowe, dokumenty, telefon i
pieniądze, które znajdowały się w jej
torebce mogły zostać skradzione. Kobieta wchodząc do swojej sali chorych
ujrzała mężczyznę myszkującego w jej
osobistych rzeczach, po czym wszczęła
alarm i zamknęła drzwi, aby złodziejowi
nie udało się uciec. Zdesperowany rabuś
próbował znaleźć inną drogę ucieczki,
ale został złapany przez budowlańców,
którzy remontowali elewację budynku.
61-latek trafił w ręce policjantów z III
komisariatu. Okazało się też, że jest on
poszukiwany listem gończym, przez co
został doprowadzony do najbliższego
aresztu śledczego. Policjanci sprawdzają
czy mężczyzna jest związany z innymi
kradzieżami na terenie szpitali w Katowicach. Grozi mu 5 lat więzienia.

Rozbój w biały dzień

S

prawczyni rozboju, który miał
miejsce na ul. Korfantego została zatrzymana przez policyjnych
wywiadowców. 22- letnia mieszkanka Mysłowic została przez nią pobita i okradziona z telefonu. Dokonanie
rozboju grozi karą 12 lat za kratkami.
Do rozboju doszło na przystanku
autobusowym przy ul. Korfantego. Młoda dziewczyna podeszła do
wracającej z pracy 22- latki, pytając
o autobus do Tychów. Poprosiła też
o pożyczenie aparatu telefonicznego,
który podobno jej się rozładował, a
musiała pilnie zadzwonić. Przyszła
pokrzywdzona zgodziła się na to. Idąc
ulicą 22-latka próbowała odzyskać
aparat, ale jej młodsza „koleżanka”
wcale nie chciała go oddawać. Najpierw
proponowała oddanie go za 5 złotych,
po czym stwierdziła, że aparat odda
jutro. Starsza z kobiet próbowała chwycić
swój telefon, na co 18- latka zaczęła bić
jego prawowitą właścicielkę, po czym
wyrwała go i uciekła. Okradziona dziewczyna wezwała pomoc. Szybka reakcja
mundurowych, którzy otrzymali rysopis
agresorki sprawiła, że została ona zatrzymana, a telefon odzyskano. Okazało
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Dwóch wnuczków w areszcie

Zdecydowana postawa i
czujność 82-latki doprowadziły do zatrzymania przez
policjantów z Zawiercia
fałszywego wnuczka, który
usiłował wyłudzić od kobiety 45 tysięcy złotych. Mieszkanka Zawiercia powiadomiła o wszystkim stróżów
prawa gdy tylko zorientowała się, że ma do czynienia z oszustem. Kryminalni
natychmiast wkroczyli do
akcji, zatrzymując sprawcę
na gorącym uczynku.

Z

darzenie miało miejsce we wtorek około południa. 82-letnia
mieszkanka Zawiercia odebrała
telefon od nieznanego mężczyzny,
który podając się za jej wnuczka poprosił o pożyczkę w wysokości o 45
tyś. zł. Powiedział też, że po pieniądze
przyjdzie jego znajomy. Kobieta natychmiast wyczuła podstęp, zgodziła
się jednak na pożyczenie pieniędzy.
Mieszkanka Zawiercia domyśliła się,

się, że 18- latka pochodząca z Tychów
uciekła z ośrodka wychowawczego. Za
rozbój grozi jej kara do 12 lat więzienia.

Prezent urodzinowy

K

atowiczanin, który obchodził
właśnie swoje 24 urodziny
może mówić o pechu. Został
zatrzymany do kontroli przez policjantów drogówki, mając promil alkoholu w organizmie i będąc poszukiwanym listem gończym za handel
narkotykami. Za samo tylko prowadzenie pojazdu po pijaku grożą mu 2
lata za kratkami.
Policjanci z ruchu drogowego byli
na służbie w centrum Katowic. Na ulicy
Moniuszki zatrzymali kierowcę opla do
kontroli. Badanie alkomatem wykazało,
że mężczyzna jest nietrzeźwy. Okazało
się, że kierowca ma ponad promil alkoholu w organizmie. Co więcej, 24 –latek
w dniu swoich urodzin dowiedział się,
że poszukuje się go listem gończym za
handel narkotykami. Został w związku z
tym doprowadzony do aresztu śledczego,
gdzie spędzi następne 3 miesiące.

Hazardzista i oszust

W

katowickiej komendzie zjawił się mężczyzna, który
chciał zgłosić napad „w biały dzień” . Zeznał, że w centrum Katowic napadło go dwóch nieznanych mu
mężczyzn, którzy kopnęli go w krocze

Sklepowy złodziej

S
że ma do czynienia z oszustem. Gdy
tylko zakończyła rozmowę od razu
zadzwoniła na policję. Następnie
do akcji wkroczyli funkcjonariusze
z wydziału kryminalnego, którzy
zatrzymali mężczyznę na gorącym
uczynku. „Wnuczkiem” okazał się
21-letni mieszkaniec Siemianowic
Śląskich. Śledczy ustalili, że wcześniej
oszukał on mieszkankę Myszkowa.
Materiał dowodowy zebrany przez
policjantów i prokuratorów pozwolił
na przedstawienie mężczyźnie zarzutów. Trwa ustalanie czy ma on związek
z innymi podobnymi przestępstwami
ukradli kopertę z pieniędzmi. Wyjaśnienia 36- latka wydały się jednak policjantom podejrzane…
36-latek z Rudy Śląskiej poinformował policjantów o napadzie rabunkowym, wyniku którego stracił przeszło
3 tysiące złotych. Mimo to nie potrafił
dokładnie wskazać miejsca zdarzenia
prowadzącym sprawę mundurowym
Nie podał też nawet szczątkowych
rysopisów sprawców, co wzbudziło w
policjantach podejrzenia. Okazało się,
że zgłaszający jest nałogowym hazardzistą. Od swojej życiowej partnerki
usłyszał ultimatum: albo ona, albo
hazard i koniec związku. To nie powstrzymało jednak rudzianina przed
kolejną grą na automatach, w ciągu
której przegrał ponad 3 tysiące złotych.
Ze strachu przed dziewczyną postanowił udawać, że został napadnięty.
Za zawiadomienie o niepopełnionym
przestępstwie i fałszywe zeznania może
spędzić 3 lata w więzieniu.

Handlowali
podróbkami

F

unkcjonariusze z wydziału zwalczającego przestępczość gospodarczą znaleźli w dwóch punktach handlowych w Częstochowie
i Konopiskach przedmioty z podrobionymi zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do znanych firm.
Ci, którzy wprowadzali te rzeczy do obrotu usłyszą teraz zarzuty wynikające
z naruszenia ustawy o prawie własności przemysłowej.
W jednym z częstochowskich
sklepów policjanci z Wydziału dw. z
Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie
odkryli przedmioty z podrobionymi

na terenie kraju. Zatrzymanie 21-letniego oszusta to kolejny podobny
sukces zawierciańskich policjantów.
Dwa dni wcześniej w ich ręce również
wpadł „fałszywy wnuczek”. Był nim
24-letni mieszkaniec Chorzowa, który
17 stycznia br. w Zawierciu oszukał
68-letnią kobietę wyłudzając od niej
70 tys. złotych. Wobec podejrzanego
zastosowano policyjny dozór. Obu
zatrzymanym mężczyznom grozi do
8 lat więzienia. W związku z podobnymi sytuacjami policjanci apelują
o czujność i przestrzeganie bliskich
przed próbą pomocy oszustom.

znakami towarowymi znanych firm,
którymi handlowała 43-letnia kobieta. Po dwóch godzinach mundurowi
weszli do jednego z punktów handlowych w Konopiskach, gdzie także
zabezpieczyli duże ilości przedmiotów
opatrzonych podrobionymi znakami
firmowymi. Tym razem handlował
nimi 46-letni mężczyzna. Policjanci
ustalili, że gdyby te produkty były
oryginalne, to ich wartość wyniosłaby
około 450 tysięcy złotych. Zatrzymanym grozi kara do 5 lat więzienia z
tytułu naruszenia ustawy o prawie
własności przemysłowej.

Włamywacz w garażu

W

Mysłowicach policjanci zatrzymali 22–latka, którego podejrzewano o włamanie do garażu i kradzież samochodu.
Jego łupem padło auto marki ZAZ Tavria. Złodziej wylądował w policyjnym
areszcie. Grozi mu 10 lat więzienia.
22-letniego mieszkaniec Mysłowic,
którego zatrzymali kryminalni włamał
się do garażu przy ul. Górniczej, po czym
którego ukradł samochód marki ZAZ
Tavria. Podjęte przez policjantów działania pozwoliły na szybkie zatrzymanie
złodzieja. Trafił on już do policyjnego
aresztu, a odzyskany samochód został
przekazany właścicielowi. Za włamanie
i kradzież pojazdu zatrzymanemu grozi
do 10 lat więzienia. O jego dalszym losie
zadecyduje prokurator i sąd.

postrzegawczy policjant z kochłowickiego komisariatu doprowadził
do zatrzymania 18-latka podejrzanego o włamanie do sklepu z markową odzieżą. Idąc na służbę mundurowy spostrzegł znanego mu mężczyznę,
który w jednym ze sklepów próbował
sprzedać damskie torebki. Gdy funkcjonariusz dowiedział się o włamaniu
szybko skojarzył fakty. Zatrzymany
przyznał się do winy, wyrażając chęć dobrowolnego poddania się karze. Może
być nią nawet 10 lat więzienia.
Zgłoszenie o włamaniu i kradzieży
ze sklepu w Kochłowicach galanterii
oraz odzieży o wartości przekraczającej 2
tysiące złotych na początku nie pozwoliło na ustalenie sprawcy. Jednak podczas
popołudniowej zmiany do służby zgłosił
się jeden z policjantów, który nie wiedząc
niczego o popełnionym przestępstwie
zauważył w jednym ze sklepów młodego mężczyznę próbującego sprzedać
damskie torebki. Policjant znał go już
wcześniej w związku z inną sprawą,
dlatego od razu skojarzył informację o
nocnym włamaniu i kradzieży z osobą
widzianego wcześniej młodego rudzianina, który próbował sprzedać przedmioty
pasujące do opisu. Na podstawie zebranego materiału dowodowego Artur G.
został zatrzymany, a śledczy przedstawili
mu zarzuty. Podejrzany przyznał się do
winy, wyrażając chęć dobrowolnego
poddania karze. Może być nią nawet
10 lat więzienia i wysoka grzywna. Co
więcej, do sądu niedawno skierowano
również wniosek o objęcie tego samego
mężczyzny aktem oskarżenia za włamanie do mieszkania.

Kiepskie
przekupstwo

W

Będzinie policjanci zatrzymali awanturującego się
mężczyznę, który zaproponował mundurowym 100 złotych
łapówki w zamian za uniknięcie przewiezienia do izby wytrzeźwień. Teraz
grozi mu nawet 8 lat więzienia.
Do zdarzenia doszło na ulicy Sportowej w Będzinie. Policjantów powiadomiono o agresywnym mężczyźnie
awanturującym się na pobliskim lodowisku. Po ich przybyciu na miejsce okazało
się, że 22-letni będzinianin jest w stanie
nietrzeźwym, a do tego zachowuje się
nerwowo i agresywnie. Funkcjonariusze
szybko zadecydowali o przewiezieniu go
do izby wytrzeźwień. Wtedy mężczyzna
zaproponował policjantom 100 złotych w
zamian za zwolnienie, a nawet zasugerował odwiezienie go do domu. Mundurowi niezwłocznie zatrzymali mężczyznę
informując go, że popełnił przestępstwo.
Będzie musiał odpowiedzieć za próbę
skorumpowania stróżów prawa, za którą
może spędzić w więzieniu nawet 8 lat.

Ogłoszenia 11
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Firma z Katowic poszukuje pracowników na stanowisko : Telemarketer. Tel. 787
604 304

Pomogę w pracach na ogródku
w Katowicach tel. (32) 2519680 po
godz. 20:00.
lacji tel. 513-367-700
RÓŻNE

USŁUGI
Fryzura, makijaż w domu klientki
na ślub i inne okazje. Tel. (32) 2414746.
Fryzjer – wizyty domowe (śluby,
wesela i inne okazje). Tel. (32) 2414746.
Usługi fryzjerskie w domu klientki. Tel.
(32) 2414746.
Usługi remontowo-budowlane, wod
-kan-co-gaz, Adam Sowa tel. 509-657-107
Mycie okien, sprzątanie w Katowicach
tel. (32) 2519680 po godz. 20:00.
Zaopiekuje się starszą osobą tel. (32)
2519680 po godz. 20:00.

Szukam dla syna osoby (wolontariusza),
który mógłby nauczyć gry na gitarze i pianinie w Katowicach tel. (32) 2519680 po
godz. 20:00.
Proszę o buty zimowe rozm. 42 oraz
inne ubrania, ciepłą kurtkę itp. rozm.
175cm tel. (32) 2519680 po godz. 20:00.
Pomogę Ci przy likwidowaniu mieszkania. Nie wyrzucaj mebli i sprzętu różnego (tylko Katowice) tel. (32) 2519680 po
godz. 20:00.
Sprzedam łyżwy figurowe białe rozm.
21 używane, Tel. 881 440 350

PRZYJEŻDŻAMY PO DYWANY
ODWOZIMY CZYSTE I PACHNĄCE
Również czyścimy
w domu Klienta

KANAPY
WERSALKI
SOFY

PRANIE DYWANÓW

POLEĆ NAS SWOIM ZNAJOMYM!
Ogłoszenia drobne do 10 słów GRATIS!

tel.

32 494 33 57

reklama@kurierpolski24.pl
Treść ogłoszenia: ..........................................................................................
................................................................................................................................
lacji tel. 513-367-700

NIERUCHOMOŚCI

Sprzedam działkę budowlaną 3000 mkw
wszystkie media Mikołów tel. 501 095 760
Kamienicę sprzedam w Chorzowie.
O powierzchni 300m2 14 pokoi. Tel. 797
187 799
GARAŻ do wynajęcia ul. Opolska Chorzów (prąd, kanał) tel. 790-551-795
Sprzedam mieszkanie w Sosnowcu 3
pokoje, kuchnia, łazienka i WC. Tanio tel.
797 067 929.
lacji tel.MOTORYZACJA
513-367-700

Opel Vectra C GTS Elegance 1.9

Adres redakcji
KURIER POLSKI co tydzień
ul. Budowlana 5g
40-301 Katowice
zarzad@mediagold24.pl
tel. 32 494 33 57

150KM, rok 2004, tel. 794 374 697
Renault Grand Scenic klimatronik, 7
miejsc, rok 2005, tel. 607 180 204
Seat Ibiza GTI 2.0 8v 115KM + GAZ
na gwarancji, tel. 502 915 777
Seat Leon 1,9 TDI 110km . Polecam tel.
798 044 346

PR ACA
Zatrudnimy pomoc kucharza/kucharza/pizzera Chorzów. Tel. 608 086 350
Praca z perspektywami dla Handlowców z doświadczeniem powyżej 10 lat. Tel.
784 416 169
Poszukuje kuriera z kategorią C

Redaktor naczelny: Józef Swoboda
jswoboda@kurierpolski24.pl
Biuro reklamy: tel. 32 494 33 57
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PUNKTY DYSTRYBUCJI:
Katowice: biurowiec Altus, biurowiec Biuro Centrum (tzw. katowickie WTC), siedziba KZK GOP, Uniwersytet Śląski, Wojewódzki Zespół Przychodni Wielospecjalistycznych, Hotel Olimp, Centralny Szpital
Kliniczny, KWK Wieczorek, KWK Wujek; Dąbrowa Górnicza: CH
Real; Chorzów: CH AKS; Urząd Skarbowy; ZUS; Zabrze: CH M1;
Istebna: ośrodek wczasowy Zagroń; Korbielów: ośrodek Jontek
– Pilsko; Wolbrom; Mysłowice: CH Real; KWK Wesoła.
Gazeta online: www.kurierpolski24.pl
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CO? GDZIE? kIEDY? W NaDChODZĄCYM TYGODNIU
Katowice

19.02.2014

Salon Literacki Michała
Jagiełły

Biblioteka Śląska (gmach główny). Gościem
spotkania będzie prof. Andrzej Friszke, historyk i
publicysta, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego,
docent w Instytucie Studiów Politycznych PAN, profesor Collegium Civitas, były członek Kolegium IPN.
Badacz najnowszej historii Polski, wybitny znawca
dziejów opozycji w PRL. Autor wielu książek, m.in.:
„KOR. Ludzie, działania, idee” (wydana pod pseudonimem Witold Wolski), „Opozycja polityczna
w PRL 1945–1980”, „Życie polityczne emigracji”,
„Niepokorni. Rozmowy o KOR” (wraz z Andrzejem
Paczkowskim). Wieloletni działacz Klubu Inteligencji
Katolickiej i redaktor „Więzi”. W 2005 roku otrzymał
Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis”. W 2011 roku otrzymał nagrodę „Polityki” oraz
Nagrodę im. Kazimierza Moczarskiego za książkę
„Anatomia buntu”. Start – godz. 17.00. Wstęp wolny
Katowice

20.02.2014

Twórcy Śląskiej architektury

Biblioteka Śląska (gmach główny). Benefis
wybitnego architekta Henryka B. Buszki, współtwórcy – wraz z Aleksandrem Frantą – znaczących
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Rybnik

20.02.2014

kabaret Limo

Rybnickie Centrum Kultury. Rozśmieszają
w niesamowity sposób – bawią się tym, co robią,
podpierając kunsztowne aktorstwo doskonałymi
tekstami. Ci, którzy obserwują karierę Lima, pamiętają ich habity i Świętą Inkwizycję oraz czarne
trampki, którymi podbijali serca publiczności na
Pace. Udało im się po wielokroć, dlatego oglądanie ich to naprawdę świetna zabawa. Stworzyli
kilka programów: "Limoniada", "Wersja robocza",
"Program ze zwłoką", "Kokodżambo", "Za murami,
za stosami", „"Miasteczko", "Dzielnia" i obecnie
"Niebieski Migdał". Wygrali w międzyczasie
mnóstwo nagród na wszystkich przeglądach w
kraju – do tego stopnia, że przestali się pokazywać
na konkursach – no chyba, że w roli gwiazdy.
Sprawdź ich najnowszy program! Start – godz.
19.00. Bilety: 50-55 zł
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„Ślązisz is easy,
czyli godej z nami”

Kino Scena Kultura. Najnowszy program
Kabaretu Młodych Panów przygotowany specjalnie dla goroli, półgoroli, basztardów i krojcoków.
Hanysów też zapraszamy, utrwalicie sobie."Ślązisz
is easy" to najnowsze skecze po śląsku i nie tylko.
Wyrobimy 300% normy i wydobędziemy śmiech z
najgłębszych pokładów Waszego poczucia humoru.
Po naszym spotkaniu Wasze serca będą czarne jak
węgiel kamienny, w żyłach popłynie wodzionka, a
z nosa każdemu puści się moczka. Poznacie wyższą kulturę, wyższe obyczaje, wszystko wyższe
bo z Górnego Śląska. Będziecie umieć heklować,
rychtować, szporować, hajcować, onaczyć, dżistać
i przetwiyrać się. Jeżeli nie potrafisz choć jednej z
tych czynności, koniecznie musisz u nas być. Toż
paczcie tam jako! Start – godz. 18.00. Bilety: 50 zł
Katwoice

23.02.2014

MusicaLOVE

Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek. MusicaLOVE Broadway Street - the Show
MusicaLove Broadway Street to najnowsza odsłona
wyjątkowego autorskiego projektu musicalowego

Jakuba Wociala pt. "Broadway Street the Show", w
którym przed naszymi oczami - podobnie jak zdjęcia
w starym albumie - ukażą się znajome sceny wyśpiewanych miłosnych wyznań, pragnień, rozczarowań i
tęsknot. Trudno tu wymienić przebogatą paletę uczuć
i emocji jakie zapewnią nam gwiazdorskie wykonania
najbardziej znanych miłosnych songów ze słynnych
musicali, głównie autorstwa Andrew Lloyda Webbera.
Artystom towarzyszyć będzie orkiestra pod batutą Tomasza Filipczaka. Start – godz. 19.00. Bilety: 55- 45 zł
Katowice

23.02.2014

„Żona Do adopcji”

Klub Old Timers Garage. W życiu Adama
wszystko miało swoje miejsce – dom praca, dom
praca. Od czasu do czasu jakaś kontrolowana rozrywka. Ale w życiu każdego człowieka przychodzi
taka chwila, że nawet dobrze naoliwiona maszyna
przestaje funkcjonować i niebo zaczyna walić się na
głowę. Żona Adama wyjeżdża. Mieszkanie nawiedza
natrętny domokrążca i wróżbita. Niespodziewanie
pojawia się również Filip, kolega z podstawówki. Do
drzwi puka przedstawicielka Ośrodka Adopcyjnego,
o której wizycie Adam zupełnie zapomniał. Spokojne
dotychczas życie bohatera wypełnia się mnóstwem
niedomówień, pomówień i abstrakcyjnych insynuacji. A wszystko przykryte płaszczem „normalności”.
Start – godz. 20.00. Bilety: 25 zł

POZIOMO: 1 - diabeł, szatan, 5 - jap. mata słomiana, 8 - zdrowe warzywo, 9 - liście pietruszki, 11 - siedmioramienny świecznik, 12 omasta, 15 - działo, 17 - gat. jabłek, 20 - Ilion, 21 - zniesienie, 24 - reguła, 25 - podatek pośredni, 28 - ulubieniec, 29 - miła woń, 32 - wg.
wierzeń Turków władca podziemi, 33 - artysta sceniczny, estradowy, 36 - mit. gr. córka Zeusa i Temidy, 39 - górska bylina chroniona,
42 - mit. gr. bóg kupców i złodziei, 43 - elektroda dodatnia, 45 - przeźroczysta masa plastyczna, 46 - ogrodzenie, 47 - ozdoba tałesu.
PIONOWO: 1 - jakobinka, 2 - czyn, 3 - gościniec, 4 - mit. gr. matka Kastora i Polluksa, 5 - zapora 6 - taniec towarzyski, 7 - rygor, karność, 10 - nadrzewny niedźwiadek, 13 - wsh. część Wysp Marshalla, 14 - futro ze skórek szopów, 16 - mit. gr. córka Uranosa i Gai, 17 - pokarm kanarków, 18 - szałas pasterski na puszcie, 19 - kochanek, wielbiciel, 21 - godło górników, 22 - minerał,
odmiana kalcytu, 23 - muz. żele, czynele, 26 - stosowany do dezynfekcji, 27 - muzułmański podatek dla ubogich, 30 - jedn. podziału administracyjnego Iranu, 31 - piwo angielskie, 34 - elektryczny zacisk, 35 - owad z rodz. osowatych, 37 - podziałka, 38 konopie manilskie, 40 - zwrot staropolski, 41 - rzeka w Polsce, 44 - żądłówka.

KREM POD OCZY NA DZIEŃ/NA NOC
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Bogata bio-emulsja nawilżająca na bazie fosfolipidów. Tworzy multi-lamelarną strukturę naśladującą
budowę naskórka. Jest idealnie kompatybilna ze skórą - bio-dostępna i skuteczna.
- bez kompozycji zapachowej
- bez olejów mineralnych
- bez silikonów
- bez barwników
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20.02.2014

KURACJA LIPIDOWA ZIAJA MED
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Krzyżówka
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w skali kraju obiektów, m.in.: osiedli Tysiąclecia
(tzw. kukurydze) i Roździeńskiego (tzw. gwiazdy) w
Katowicach oraz sanatorium w Ustroniu Zawodziu
(tzw. piramidy). Benefis odbędzie się w ramach
inauguracji cyklu „Twórcy Śląskiej Architektury”,
prezentującego dokonania architektów działających
na Śląsku po 1945 r. Start – godz. 17.00. Wstęp
wolny

WSKAZANIA:
skóra bardzo wrażliwa,
alergiczna, sucha.

47

EFEKT MED:
- Nie narusza ciągłości warstwy lipidowej naskórka.
- Uzupełnia ubytki ﬁzjologicznych składników skóry.
- Intensywnie nawilża oraz zmniejsza
transepidermalną utratę wody.
- Wyraźnie redukuje podrażnienia.

Rebus

Rozwiązania konkursów prosimy przesyłać na osobnych kartkach pocztowych do 28.02.2014 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 numerze Kuriera Polskiego.
Poprawne hasło krzyżówki z nr 4(63) to „OLIMPIADA ZIMOWA”. Wśród wielu przysłanych kartek wylosowaliśmy zwycięzcę. Jest nim Hanna Herman.
Poprawne rozwiązanie rebusu z nr 4(63) to „PODRÓŻ DYLIŻANSEM”. Zwycięzcami zostali Anna Reizer i Anna Nowak.
Po odbiór nagród zapraszamy do redakcji: Katowice, ul. Budowlana 5g , od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

