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Koniec z parkingowym bezprawiem?
Więcej miejsc dla niepełnosprawnych na
nowo projektowanych parkingach. Wyższe
mandaty dla osób posługujących się kartą
upoważniającą do parkowania na miejscach
dla niepełnosprawnych, które jednak nie
mają do tego uprawnień. To ważne zmiany,
jakie zajdą w prawie od 1 lipca. Wszystko
przez to, że w Polsce funkcjonuje blisko
siedemset tysięcy kart parkingowych dla
niepełnosprawnych. Po zmianach przepisów
ma ich być trzykrotnie mniej, bo nadużyć nie
brakuje. Ci, którzy zajmują miejsca dla niepełnosprawnych robią to z pełną świadomością i premedytacją. Również z premedytacją korzystają z kart, które im się nie należą.
Od lipca nielegalne korzystanie z takich kart
będzie słono kosztować. Nowelizacja przepisów bardzo mocno sankcjonuje nieuprawnione wykorzystywanie ich przez osoby nieuprawnione, ponieważ kara będzie wynosiła
2 tysiące złotych.

W Zabrzu wykopano ciało mężczyzny
zamordowanego siekierą
W pobliżu budowy Drogowej Trasy Średnicowej dokonano makabrycznego odkrycia.
W Zabrzu odkryto grób mężczyzny, prawdopodobnie zamordowanego siekierą. Ofiara
- jak podaje zabrzańska policja - to znany
tutejszej policji recydywista. W zagajniku
policjanci odkryli grób. Znaleziono w nim
zwłoki 45-letniego mężczyzny. Jak mówią
mundurowi - został zamordowany siekierą. Prowizoryczny grób odkryto w pobliżu
koczowiska osób bezdomnych. W związku
z odkryciem policjanci zatrzymali i przesłuchują czterech mężczyzn. To osoby w wieku
od 27 do 45 lat. Zdaniem policjantów mogą
mieć związek z zabójstwem. Wiadomo, że
zamordowany 45-latek był wielokrotnie notowany. Trwa wyjaśnianie sprawy.

Nowy komisariat w CzechowicachDziedzicach
Jeszcze półtora roku muszą poczekać na
nowe miejsce pracy policjanci z Czechowic-Dziedzic. Powstanie tam nowoczesny
komisariat. Policjanci przeniosą się z obrzeży miasta do ścisłego centrum. Znane są
już plany budowy i sam projekt. Burmistrz
Czechowic-Dziedzic przekazał grunt pod
budowę nowej siedziby policji w mieście.
Parafowano również porozumienie w tej
sprawie. Komisariat zlokalizowany zostanie
w ścisłym centrum miasta przy ul. Wesołej
i będzie sąsiadował z ogólnodostępnym parkingiem przy ul. Mickiewicza. 3-kondygnacyjny budynek w kształcie litery „L” zostanie
wybudowany od podstaw zgodnie z nowymi
standardami policji. W niczym nie będzie
przypominał znanych nam komisariatów.
Nowoczesna stylistyka - zarówno z zewnątrz
jak i w środku, przestronność, dużo zieleni
a nawet wewnętrzny dziedziniec z mini-ogrodem. Koszt budowy wyniesie ok.10 milionów złotych.

Pracownicy lotniska w Pyrzowicach
okradli bagaż pasażerki
Policjanci patrolujący lotnisko otrzymali
zgłoszenie od pasażerki z Londynu, że jej
bagaż podręczny został okradziony. Kobieta straciła portfel. Kradzieży dokonali dwaj
pracownicy, którzy rozładowywali samolot.
W czasie ich przeszukania odnaleziono
portfel, w którym znajdowały się różne waluty o wartości 9 tysięcy zł. Dwaj 27-letni
mieszkańcy powiatu będzińskiego od kilku
lat pracowali na lotnisku. Teraz stracili pracę i za kradzież grozi im do 5 lat więzienia.
Wcześniej karani nie byli, chociaż jeden
z nich, jak nieoficjalnie udało nam się dowiedzieć, przyznał się, że bagaże już kilka
razy okradł. Według przedstawicieli katowickiego portu wcześniej zdarzało się to
naprawdę rzadko. Odzyskany portfel wrócił
do właścicielki.
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Ordynator oddziału
ginekologii i położnictwa z
sosnowieckiego szpitala
miejskiego odwołany. Stracił
stanowisko, bo jak czytamy
w oświadczeniu dyrekcji:
istnieją uprawdopodobnione
zastrzeżenia co
do prawidłowości
funkcjonowania oddziału.
Chodzi o sprawę śmierci
syna państwa Bednarskich
z Sosnowca sprzed
prawie półtora roku.
Rodzice winą za śmierć
dziecka obarczają lekarzy
z oddziału kierowanego
wówczas przez ordynatora.
W tej sprawie postępowanie
prowadzi też prokuratura.

S

yn państwa Bednarskich urodził się martwy. Za tę tragedię rodzice obwiniają lekarzy
sosnowieckiego szpitala. Po blisko półtora roku
ordynator, który wtedy przyjmował panią Ewelinę na oddział, został odsunięty od obowiązków.
Podjęta decyzja jest związana z przedstawieniem

Ordynator odwołany
po śmierci noworodka

uprawdopodobnionych zastrzeżeń co do prawidłowości funkcjonowania oddziału. Jest ona wiążąca do
czasu zweryfikowania tych zastrzeżeń przez kompetentne organy prowadzące w ramach ich ustawowych
właściwości odrębne postępowania.
Decyzja podjęta została prawdopodobnie po piśmie
rzecznika praw pacjenta, który po interwencji państwa
Bednarskich na oddziale dopatrzył się nie tylko błędów
administracyjnych, ale też wskazywał na błędy medyczne. – W piśmie rzecznika praw pacjenta znajduje się
także stwierdzenie, że szpital i lekarze nie informowali
mnie o moim stanie zdrowia, nie informowali mnie, jakie
leki zostają podane, co one mogą wywołać.

Właśnie te informacje
- zdaniem państwa Bednarskich - mogły uratować
Mateusza. Sprawą zajmuje
się zarówno izba lekarska,
jak i prokuratura. Niestety tu śledztwo pozostaje
zawieszone do czasu, aż
uda się uzyskać opinie w
zakresie ginekologii. – Nie
możemy tego dokładnie
określić. Lekarze w przybliżeniu poinformowali nas,
że czas oczekiwania na
opracowanie opinii to ponad rok – mówi Agnieszka
Dudziak, Prokuratura
Rejonowa Sosnowiec - Południe.
Do tego czasu Maciej Ornowski, mimo, że nie
jest już ordynatorem, wciąż pracuje tu jako lekarz.
– Może prowadzić działalność prywatną, bo tam ludzie
idą tylko ze swojej woli. Najważniejsze, że udało się
doprowadzić do tego, że ten człowiek już nie zawiaduje
jednym z najlepiej wyposażonych oddziałów w regionie
– mówi Michał Bednarski, ojciec zmarłego Mateusza.
Na oddziale jest podobno kilka historii podobnych do
tej państwa Bednarskich. Nieoficjalnie wiadomo, że
zawiadomienie do prokuratury zdecydowała się już
złożyć kolejna rodzina.
Natalia Rasiewicz, Krzysztof Trzosek

A1 nad morze za 33 miesiące

A1

zostanie dokończona w 33
miesiące. Są już rozpisane przetargi na ostatnie 57
km. Chodzi o odcinek pomiędzy Rząsawą a Pyrzowicami. Połączy on zrealizowane już fragmenty autostrady
A1 w województwie łódzkim i dalsze
odcinki na północy kraju z portem
lotniczym Pyrzowice, miastami aglomeracji śląskiej i południową granicą
państwa. Ta część autostrady odciąży
przede wszystkim Częstochowę z ruchu
tranzytowego.
W Czechach Via Moravica, w Polsce po prostu autostrada A1. Choć na
pozór różnice między nimi zauważyć
można tylko na otaczających je znakach,
te poważniejsze zaczynają się już kilka
kilometrów za polską granicą. Jednak
już niebawem, z otwarciem feralnego
mostu w Mszanie, mają zniknąć. Choć
do oficjalnego otwarcia jest jeszcze sporo
czasu, to w urzędach gmin już planują,
co zrobią, gdy droga numer jeden w
Polsce wreszcie będzie przejezdna. –
Myślimy, że jeżeli inwestycja będzie już
zakończona i most będzie dopuszczony do ruchu, zainteresują się naszymi
terenami inwestorzy, którzy przez ten
okres wyczekiwali, bo nie wiedzieli co
tak naprawdę będzie się działo z węzłem
mszańskim – mówi Mirosław Szymanek,
wójt gminy Mszana.

Dziać po jego otwarciu, nie tylko
w samej Mszanie, ma się sporo. Na sam
początek ruszą remonty rozjeżdżonych
niemal doszczętnie w wyniku objazdów
dróg. To jednak dopiero w wakacje,
choć prace przy samym moście, jak
zapewnia GDDKiA, zakończyć mają
się już pod koniec marca. – Pozostanie
do zrealizowania jeszcze kontrakt na dokończenie budowy odcinka, połączenie
części drogowej z mostową – informuje
Marek Prusak, GDDKiA Katowice.
Do tego barierki, znaki i gotowe. Po
siedmiu latach od startu słynny za
sprawą swojej feralnej konstrukcji most
wreszcie zostanie otwarty. Orientacyjny
termin zakończenia prac - czerwiec.
Na tym jednak kłopotów z objazdami nie koniec. Kolejne zaczynają się

niespełna 80 kilometrów dalej - przed
lotniskiem w Pyrzowicach. Tu problem
jednak jest nieco większy, a w zasadzie
dłuższy, bo do kolejnego przejezdnego
odcinka autostrady brakuje dokładnie
57 kilometrów. Choć i ta biała plama
wkrótce ma zniknąć.
Zgodnie z założeniami ostatni brakujący odcinek pomiędzy Pyrzowicami
a Rząsawą powstać ma dokładnie za
33 miesiące. Pozwoli to nie tylko na
połączenie autostrady w całość. To

również długo wyczekiwana informacja na lotnisku w Pyrzowicach. – Kiedy
zostanie oddany ten odcinek, Pyrzowice
będą najlepiej skomunikowanym lotniskiem w Polsce, gdyż autostrada będzie
przebiegała praktycznie przez lotnisko –
mówi Cezary Orzech, rzecznik prasowy
Katowice Airport.
Potem dalej w kierunku Częstochowy. Tu autostrada pozwoli
nie tylko na rozładowanie korków
w mieście. – Chodzi o programy i
projekty europejskie, które chcemy
zgłaszać w nowym okresie programowania. Myślimy o nich w kontekście już powstałej lub przynajmniej
budowanej autostrady. To jest już
rzeczywiście ostatni czas na to, aby
takie decyzje zapadały – stwierdza
Włodzimierz Tutaj, UM w Częstochowie. Jeżeli wszystko pójdzie
zgodnie z planem, autostradą ze
Śląska prosto nad morze pojechać
będzie można już za niecałe trzy
lata. Oczywiście, jeżeli na drodze nie
stanie już żaden felerny most.
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Michał Mitoraj, Karolina Kanclerz
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Czy Dąbrówka da radę?
Dąbrówka Mała chce pójść
w ślady innych części
Katowic i powołać radę
dzielnicy. Stanie się w ten
sposób dwunastą dzielnicą,
w której działa podobna
instytucja. Pomysłodawcy
tej inicjatywy twierdzą,
że cieszą się niemal
stuprocentowym poparciem.
Jakub Wesecki

Na

ulicach Dąbrówki Małej zawisły afisze, które żądają traktowania zamieszkujących ją
ludzi na równi z tymi z innych
części Katowic. W tym celu ma zostać powołana
rada dzielnicy. Utworzy ją piętnaście osób, które
zostaną wybrane spośród okolicznych mieszkańców. Dzięki temu ich głos będzie lepiej słyszany
w mieście. Rada dzielnicy ma reprezentować ich
interesy i zabiegać o realizację ważnych dla nich
celów. Jak każda organizacja tego typu będzie
ona kadencyjna, a jej członkowie będą wybierani
na okres czterech lat. W tym czasie co miesiąc
odbywać się będą spotkania tej instytucji.
Regularne spotkania mają umożliwić organizację nowych imprez sportowych i kulturalnych. Rada mogłaby również być ciałem
opiniotwórczym i doradczym dla katowickiego

magistratu. Jej pomysłodawcy chcą dzięki temu
mieć większy wpływ na to, co dzieje się w ich
okolicy. Biorą przykład z pozostałych jedenastu
tego typu instytucji w Katowicach, które według
nich bardzo pozytywnie wpływają na swoje
najbliższe otoczenie. Jak podkreślają autorzy
inicjatywy, nikt przecież nie zna Dąbrówki Małej
lepiej od nich samych. - Na początek chcemy
pokazać jakie możliwości mają rady i jak działają
w innych częściach Katowic. Możemy na przykład
spróbować rozwiązać problemy z parkowaniem
na naszych dwóch największych osiedlach. Na
wielkiej mapie dzielnicy mieszkańcy będą mogli
zaznaczać też inne miejsca, na które powinniśmy
zwrócić szczególną uwagę - tłumaczy Dawid
Ślusarczyk, jeden z pomysłodawców rady.
Nie bez znaczenia są tu kwestie finansowe,
rada ma bowiem ułatwić ubieganie się o środki

pieniężne na
dalszy rozwój
dzielnicy. Jest
to t ym bardziej istotne,
że jeszcze do
niedawna takie
organizacje mogły co najwyżej
opiniować projekty
urzędu miasta i wnioskować o przyspieszenie
niektórych inwestycji. Pod tym
względem dla Katowic przełomowy był rok
2013, w którym każdej radzie przyznano kwotę
150 tysięcy złotych. Dzięki tym środkom radni
mogli wreszcie zaplanować swój budżet i zacząć
realizować konkretne zadania.

Powołanie rady wymagać będzie poparcia tej
inicjatywy przez mieszkańców Dąbrówki Małej.
Jest to konieczny wymóg formalny, dlatego w
trzech różnych punktach dzielnicy można podpisać się pod wnioskiem o powstanie organizacji.
Pomysłodawcy zapewniają, że ich celem jest
stworzenie ciała, które będzie pomagać ludziom
w okolicy nie reprezentując przy tym żadnej
konkretnej opcji politycznej. - Razem damy sobie
radę! - stwierdzają. Wygląda na to, że mają rację,
ponieważ akcja zbierania podpisów rozwija się
bardzo szybko. - Popierają nas ludzie z różnych
części Dąbrówki Małej, zarówno młodzi, jak i
starsi. Jesteśmy bardzo blisko naszego celu i są
spore szanse, że jeszcze w marcu wniosek
o powołanie rady wpłynie do urzędu miasta - chwali się Dawid
Ślusarczyk.
W bieżącym roku rady
większości dzielnic będą
mieć pełne ręce roboty, ponieważ w tym
miesiącu odbywają się
wybory ich członków.
Zostaną one przeprowadzone tam, gdzie
radom kończy się kadencja, to znaczy między
innymi w Kostuchnie, na
osiedlu Witosa czy w pobliskich Bogucicach. Rejestracja
kandydatów już się zakończyła, ale
warto przypomnieć, że aby kandydat został zarejestrowany w wyborach potrzebne było
poparcie co najmniej dwudziestu mieszkańców
dzielnicy. Głosować natomiast mogą osoby, które
ukończyły osiemnaście lat i nie zostały nigdy
skazane prawomocnym wyrokiem.

Nowe oblicze Erasmusa

W

ielu wróżyło Erasmusowi
upadek, ale on powrócił.
Połączył przy tym wszystkie programy szkoleniowe, sportowe
i młodzieżowe Unii Europejskiej w
jedną, spójną całość. Studia za granicą
jeszcze nigdy nie były tak blisko!

Erasmus to nazwa programu Unii
Europejskiej, który umożliwia odbycie
części studiów za granicą. 1 stycznia
tego roku weszła w życie nowa inicjatywa, znana jako Erasmus+. Zastąpiła
ona dotychczasowe programy, takie
jak „Uczenie się przez całe życie”, po
raz pierwszy w historii wspierając
również przedsięwzięcia związane
ze sportem. Erasmus+ będzie działał przez kolejne siedem lat, czyli do
roku 2020, pomagając w finansowaniu
instytucji i organizacji działających
w zakresie edukacji młodzieży oraz
rozwoju sportu w Europie. Ma to przyczynić się do rozwoju umiejętności
uczestników oraz zwiększania ich
szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń
i wspierania młodzieży.

W praktyce oznacza to wyjazdy w
celach edukacyjnych dla uczniów, studentów i pracowników młodzieżowych,
które umożliwią im podjęcie studiów
lub pracy w innych krajach, a także
odbycie szkoleń lub zaangażowanie się
w wolontariat. Działania sportowe natomiast mają przede wszystkim pomagać
w zwalczaniu przemocy, dyskryminacji
i dopingu. Na dofinansowanie będą
mogły liczyć również międzynarodowe
imprezy sportowe typu non-profit. Unia
Europejska nie szczędzi środków na uruchomiony w styczniu program, gdyż jego
tegoroczny budżet wyniesie 1,8 mld euro,
z czego 102 mln zostanie przeznaczone
na działanie Erasmusa+ w Polsce.
Jarosław Gąsior, kierownik Biura
Programu Erasmus na Uniwersytecie
Śląskim, przytacza kolejne liczby – W
poprzednim roku akademickim na
Erasmusa wyjechało 288 naszych studentów, z czego 218 na studia, a 70 na
praktyki. Z całej Europy przyjechało do
nas 116 studentów i 42 pracowników
akademickich, a w tym roku te wartości
będą jeszcze wyższe – wylicza. Erasmus
pozwala na wyjazd do każdego z państw

członkowskich Unii Europejskiej, a także
Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Turcji
i Macedonii. Czas pobytu za granicą
musi wynosić przynajmniej trzy miesiące, natomiast na praktyce – dwa miesiące. W poprzednich latach możliwy był
tylko jeden wyjazd na studia i jeden na
praktykę, ale od przyszłego roku podróże za granicę będą mogły być częstsze.
Nasuwa się pytanie – jakie koszty
ponosi uczestnik programu? Erasmus wychodzi naprzeciw tym obawom. Nie dość,
że wzięcie w nim udziału jest darmowe,
to jeszcze każda osoba wyjeżdżająca za
granicę otrzymuje stypendium ułatwiające
utrzymanie się w obcym kraju. Do niedawna wynosiło ono nawet kilkaset euro,
a jak podkreśla Jarosław Gąsior stawki w
tym roku wzrosną i zostaną ujednolicone.
Należy jednak pamiętać, że pieniądze te
mogą jedynie wyrównać różnicę pomiędzy
kosztami życia w kraju i za granicą. Znalezienie transportu i zakwaterowania spada
na barki osoby wyjeżdżającej. Jeśli chodzi
o języki obce, to na początek wystarczy
znajomość angielskiego. Po przyjeździe
na miejsce organizowane są darmowe,
intensywne kursy, umożliwiające zdobycie

certyfikatów językowych, za które normalnie trzeba słono zapłacić.
Czy warto więc skorzystać z możliwości, jakie daje Erasmus+? Relacje
studentów, którzy wrócili z zagranicznego wyjazdu nie pozostawiają co do
tego wątpliwości – Studia za granicą to
coś więcej niż wyjazd z przewodnikiem.
Dzięki nim poznałam obcą kulturę od
podszewki, świetnie się przy tym bawiąc – wspomina Agnieszka Malczyk,
studentka filologii. Poza tym trzeba
pamiętać, że nauka w innych państwach

wygląda zupełnie inaczej niż w Polsce.
O wszystkich tych różnicach można
wreszcie przekonać się samemu.
Szczegóły programu Erasmus+
wciąż są dopracowywane. Do tej pory
wzięcie w nim udziału wymagało
wysokiej średniej ocen oraz listu polecającego napisanego przez jednego z
wykładowców. Zainteresowani powinni
sprawdzić wymagania swojej uczelni
oraz odwiedzić stronę internetową www.
erasmus.org.pl.
Jakub Wesecki
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Centrum Zimbardo

Młodzież z Nikiszowca odlicza
już dni do wielkiego otwarcia
Centrum Zimbardo z udziałem
światowej sławy profesora.
Zanim to jednak nastąpi
młodzi gospodarze uczyli
się współpracować ze sobą,
mądrze planować wydatki
i samodzielnie zaprojektować
wnętrza lokalu przy Placu
Wyzwolenia w Katowicach.
- Już czujemy się tam jak
w domu, jest bardzo rodzinnie
- mówi szesnastoletnia Julia
z Nikiszowca. Ostatnim
etapem urządzania ośrodka
będzie montaż wybranych
przez młodzież mebli.
Aleksandra Smolak

Od

samego początku powstawaniu Centrum towarzyszy
idea profesora Zimbardo
– „To ma być miejsce młodych, w którym od pierwszych chwil będą się
czuli gospodarzami”. Zgodnie z tą koncepcją
organizatorzy zaproponowali formułę szkoleń, które przygotowywały młodzież do tej
roli. Podczas trwających prawie dwa tygodnie
warsztatów młodzi ludzie uczyli się pracy w
grupie, budowania relacji, planowania zakupów
czy aranżacji przestrzeni. Efektem tych spotkań
jest zaprojektowane przez młodzież wnętrze
Centrum Zimbardo, zgodnie z jej marzeniami
i pomysłami, ale pod czujnym okiem zawodowych projektantów.

Każdy w grupie
jest ważny
W prowadzenie warsztatów zaangażowali się
pracownicy Instytutu Psychologii Uniwersytetu

Śląskiego w Katowicach. Podczas spotkań psychologowie uczyli młodzież jak twórczo ze sobą
współpracować, motywować siebie nawzajem,
umiejętnie zarządzać grupą, a także jak zarządzać zasobami finansowymi. Warsztaty dla
młodzieży prowadzone były w formie interaktywnej, zabaw oraz gier symultanicznych. Jak
przyznaje Vanessa, uczestniczka szkolenia, na
zajęciach mogli lepiej poznać siebie nawzajem,
zintegrować się i przygotować do współpracy
przy tworzeniu Centrum.
– Chcieliśmy także przekazać młodzieży, że
każdy w grupie jest potrzebny, każdy spełnia jakąś
rolę i może w różnorodny sposób wspierać funkcjonowanie zespołu – powiedział Michał Brol,
psycholog i politolog z Uniwersytetu Śląskiego,
który poprowadził warsztaty pt. "Integracja,
motywacja, przywództwo".
Uczestnicy warsztatów mieli również okazję poznać zjawiska towarzyszące wizytom w
supermarkecie, zrozumieć funkcjonowanie
reklamy, mechanizm podejmowania decyzji
czy oszczędzania.
- Starałem się pokazać młodzieży w jaki
sposób racjonalnie podchodzić do zakupów, jak
wybierać produkt według określonych kryteriów,
przy czym nie zawsze tym najważniejszym kryterium jest cena - podsumował dr Łukasz Jach,
psycholog i socjolog, który prowadził warsztaty
pt. "Pieniądze, zakupy, wydatki".

Centrum Zimbardo
w rękach młodzieży
Podczas inauguracji warsztatów przedstawiciele IKEA Katowice przekazali czek na
20 tys. zł., przeznaczony na umeblowanie i
wyposażenie Centrum Zimbardo. Aranżacja
lokalu przy Placu Wyzwolenia w Nikiszowcu
rozpoczęła się od szkolenia, podczas którego
młodzi podopieczni Centrum Zimbardo poznawali techniki projektowania, wcielali się
role i w ramach określonego budżetu wybierali
asortyment z katalogu IKEA.
- Widać było, że warsztaty poświęcone zarządzaniu wydatkami przyniosły efekty, ponieważ
młodzież bardzo oszczędnie wybierała produkty
z naszego katalogu – śmieje się Agnieszka Chwastek, Koordynator ds. zrównoważonego rozwoju
IKEA Katowice.
Prowadzący warsztaty chcieli przede wszystkim pokazać młodym ludziom jak wygląda praca
projektowa i jak oni mogą wpływać na kreowanie
przestrzeni wokół siebie.
- Chcieliśmy pokierować ich wyobraźnię w
odpowiedni sposób, żeby efekt końcowy był zarówno estetyczny, jak i kreatywny - mówi Adam
Musielak, projektant IKEA Katowice.
- Zależało nam na tym, żeby nauczyć młodzież pewnej estetyki, którą wykorzystają przy
projektowaniu Centrum, ale która również będzie
przydatna w życiu, w aranżacji przestrzeni wokół
siebie – dodała Agata Stokłosa, współpracownik FIL, która zajmuje się projektowaniem
przestrzeni.
Cykl warsztatów zakończył się „w terenie”.
Młodzież w towarzystwie animatorów pojechała

do sklepu IKEA Katowice, żeby zobaczyć produkty, którymi wyposażą ośrodek. Mogli przetestować wybrane meble, sprawdzić wygodę
krzeseł, czy obejrzeć na żywo dodatki.
– Jesteśmy bardzo zadowoleni z projektu, chociaż każdy z nas miał inny pomysł na urządzenie
Centrum. Udało się jednak osiągnąć kompromis.
Już nie możemy się doczekać jak ruszy. Będziemy
mieć tam karaoke, huśtawkę, będziemy spotykać
się z różnymi ludźmi, gotować – wymienia szesnastoletnia Vanessa.

Centrum
społecznościowe
dla każdego
Inicjatorzy Centrum Zimbardo podkreślają
zaangażowanie młodzieży, jej wkład w powstawanie ośrodka i inicjatywę.
– Młodzi są świadomi tego, że to będzie ich
miejsce, w którym będą gospodarzami, ale także
że będzie służyło innym. Centrum Zimbadro
ma pełnić rolę centrum społecznościowego, będzie otwarte dla ludzi z zewnątrz, dla lokalnej
społeczności i nie tylko – zaznacza Waldemar
Jan, Prezes stowarzyszenia Fabryka Inicjatyw
Lokalnych.
W ramach Centrum Zimbardo odbędą się
jeszcze ostatnie warsztaty zatytuowane „Improwizacja teatralna w praktyce”. Będą doskonaliły
umiejętności aktywnego słuchania czy podejmowania decyzji. 29 marca młodzież z pomocą
pracowników IKEA Katowice i animatorów
będzie montować meble. Oficjalna inauguracja
połączona z wizytą profesora Zimbardo zaplanowana jest na 14 kwietnia.

www.kurierpolski24.pl
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Mistrzowskie
potyczki na nożyce

C

złowiek to istota, która czuje ciągłą chęć rozwoju i przekraczania własnych
możliwości, a mistrzostwa to najlepsze narzędzie sprawdzenia swoich umiejętności i konfrontacji z innymi zawodnikami. Zarówno sportowcy jak i
rzemieślnicy stający ze sobą bark w bark (nożyce w nożyce) w różnego rodzaju
konkursach i mistrzostwach czują chęć rywalizacji i sprawdzenia samego siebie.
Jako reprezentant Polski we fryzjerstwie artystycznym przybliżę państwu znany mi
temat fryzjerskiej pogoni za mistrzostwem. Najlepiej swoją przygodę z konkursami
rozpocząć jako uczeń, czyli tzw. konkursowy junior. Najpierw rozpoczynamy starty
na szczeblu lokalnym lub wojewódzkim. Jeśli tam nam się powiedzie, to warto wziąć
udział w najbardziej prestiżowym konkursie w naszym kraju, czyli w Mistrzostwach
Polski. Sukces w tym konkursie daje możliwość dostania nominacji do Fryzjerskiej
Kadry Polski. Następnym etapem są mistrzostwa poszczególnych kontynentów:
Europy, Azji itd. Zwieńczeniem tych zmagań są organizowane co 2 lata Mistrzostwa
Świata, których renoma sprawiła, że są najważniejszym wydarzeniem fryzjerskim
na świecie. A co z fryzurami? Co zrobić żeby wygrać?
Na to pytanie zna odpowiedz tylko nieliczne grono Mistrzów Świata. Na
szczęście jeden z nich, Andrzej Matracki, jest mentorem fryzjerskiej kadry polski.
Przede wszystkim podstawa to trening i dobre przygotowanie. Ponieważ wszystkie
konkurencje są wykonywane na czas, a jak wiadomo „człowiek się spieszy diabeł się
cieszy” wiec trzeba wielu treningów, aby dojść do perfekcji. Ważne jest też dokładne
poznanie techniki i odpowiednie produkty do pracy, dzięki którym uzyskujemy
czystą, nieskazitelną formę fryzury.
Dla mnie mistrzostwa to ogromny przypływ adrenaliny i wiedzy, ale przede
wszystkim chęć sprawdzenia samego siebie. Dlatego też w maju tego roku będę
reprezentował nasz kraj na mistrzostwach Świata, które odbędą się we Frankfurcie.
Trzymajcie kciuki...
STUDIO FRYZJERSKIE DAMIAN DUDA
41-710 Ruda Śląska (Wirek), ul.1-go maja 289
tel. 32 340 85 75
kom. +48 606 804 990
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Zdumiewające uzdrowienia pod dotykiem jej dłoni

Ręce niosące zdrowie
- Na pierwszy rzut oka ta dziewczyna nie różni się niczym od setek
innych na ulicy. Ale tylko na pierwszy
rzut oka, bo ma niezwykły dar. Niesie
ludziom zdrowie – opowiada pani
Kamila Porczyk.
Pani Kamila miała duże wole
tarczycowe. Groziła jej operacja, a
skalpela i narkozy boi się jak ognia.
Także dlatego, że ma też chore serce.
I z tego strachu dała się namówić na
wizytę u młodziutkiej uzdrowicielki.
- I co tu dużo mówić, po trzeciej
wizycie u pani Patrycji wydawało mi
się, że wole maleje. Po piątej zauważyły
to moje koleżanki. A po ósmej zapięłam
pod szyją koszulę, której nie byłam w
stanie założyć od czterech lat. Trzy
miesiące temu kark miałam jak baleron, a teraz proszę! – pani
Kamila demonstruje swoją kształtną szyję. A po chwili dodaje,
że poprawiło jej się też EKG i ciśnienie.
Młoda uzdrowicielka, Patrycja Piecha przyznaje, że naturoterapia działa na cały organizm, a nie jedno, konkretne
schorzenie. Dlatego mogą się cofać nawet te choroby, o których
nie wie. – Bo ja tylko pomagam uruchomić mechanizmy, dzięki
którym organizm sam zwalcza choroby – wyjaśnia ta dziewczęco
wyglądająca energoterapeutka.
Pan Hubert z Katowic od lat zmaga się z cukrzycą, lekarze
straszyli go amputacją nogi, ale na szczęście trafił do pani Patrycji.
- Rana na nodze nie goiła mi się od dwóch lat, po trzeciej wizycie
u uzdrowicielki ból był nie do zniesienia, jednak na drugi dzień
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rana zaczęła się goić. Teraz został już
tylko strup, a i cukier mi spadł. Poprawiły
mi się też wyniki prostaty.
Kiedy pan Hubert opowiedział
to swojemu przyjacielowi, Stefanowi
Pieczce, ten także zapisał się do uzdrowicielki: - Byłem już zakwalifikowany
do operacji by-passów. Ale bałem się jej
okropnie, bo mój brat miał by-passy w
kwietniu, a w lipcu już był pochowany.
Zmarł na serce. Więc z tego strachu
poszedłem do pani Patrycji. Gdy po
siedmiu wizytach zbadał mnie kardiolog, tylko spojrzał przeciągle: - Nie wiem
jak pan to zrobił, ale operacja jest zbyteczna. - I faktycznie, w zeszłym roku
nie umiałem wejść na drugie piętro za
jednym zamachem, a teraz w styczniu
zrzuciłem do piwnicy trzy tony węgla w godzinę. Badania tylko
potwierdziły to, co sam czuję – cieszy się pan Stefan.
Sama Patrycja Piecha potwierdza, że namawia chorych,
aby wybrali się na badania kontrolne. – Takie badania najlepiej
pokazują, czy jestem skuteczna, czy nie. A poza tym ludzie chorzy
powinni być pod kontrolą lekarzy.
(ego)
Patrycja Piecha przyjmuje w Gabinecie Naturoterapii w Katowicach ul. Ligocka 5. (Tuż za światłami,
gdzie ul. Mikołowska przechodzi w Ligocką, w
pobliżu kop. Wujek. Na parterze bloku, wejście
od strony sąsiadującej apteki). Rejestracja tylko
telefoniczna, nr tel. 535 998 252
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największy komis w Polsce

OD IGŁY DO HELIKOPTERA
W największym w Polsce komisie, działającym od 15 lat w Siemianowicach Śląskich, można
kupić i sprzedać niemalże wszystko. Powierzchnia wystawowa jest tutaj naprawdę imponująca.
Codziennie przyjmuje się około 200 nowych towarów, z czego 180 znajduje nabywców. Każdego
dnia właściciela zmienia kilkaset przedmiotów, od małych filiżanek czy miniaturowych obrazków
po wielkie szafy gdańskie lub komplety wypoczynkowe, maszyny i urządzenia. Niektórzy klienci
wręcz polują na rzadkie i okazjonalne dostawy. Stali bywalcy wiedzą, że atuty Inter-Komisu to
wszechstronność oferty towarowej, jej niepowtarzalność oraz przystępne ceny.

ASORTYMENT KOMISU TO MIĘDZY INNYMI:

 meble nowe i używane, współczesne i stylowe
 oświetlenie wnętrz
 sprzęt RTV i AGD
 elektronarzędzia
 kompleksowe wyposażenie sklepów

 duży wybór porcelany i ceramiki
 wyposażenie wnętrz
 obrazy, lustra, lampy, rzeźby itp.
 maszyny, urządzenia i narzędzia budowlane
 sprzęt gastronomiczny

Czynny codziennie od 10:00 do 19:00

41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Marii Konopnickiej 11

A

tel. 32 228 75 64 / 32 229 00 41
fax 32 229 00 42

e-mail: biuro@inter-komis.com.pl
www.inter-komis.com.pl
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MIĘDZYZAKŁADOWA GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PERSPEKTYWA”
w Rudzie Śląskiej 7, ul. Ks. Tunkla 147
ogłasza
Przetarg na ustanowienie i zbycie prawa odrębnej własności nieruchomości lokalowej w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji)
l.p.

Adres

Wyposażenie lokalu

Cena wywoławcza na podstawie
operatu szacunkowego

Postąpienie

wadium

1.

Bielszowicka 12/5 – I piętro, Ruda Śląska 11

36,46 m2 M-2,wod-kan, wc na zewnątrz budynku

31.429,00 zł

1.600,00 zł

3.140,00 zł

2.

Siekiela 38/2 – parter, Ruda Śląska 5

36,64 m2 M-2, wod-kan, gaz, łazienka z wc

42.063,00 zł

2.100,00 zł

4.210,00 zł

3.

Ks. L. Tunkla 104/11 – I piętro, Ruda Śląska 7

28,30 m M-2,wod-kan, wc wspólne na korytarzu

19.266,00 zł

1.000,00 zł

1.930,00 zł

4.

Ks. L. Tunkla 136/7 –IIpiętro, Ruda Śląska 7
*Trwa procedura w UM o wymeldowanie poprzedniego lokatora

73,56 m2 M-4,wod-kan, łaz, wc

71.868,00 zł

3.600,00 zł

7.190,00 zł

Parkowa 15/2 – parter, Ruda Śląska 9
Trwa procedura w UM o wymeldowanie poprzedniego lokatora

79,80 m2 M-5, wod-kan, gaz, łazienka i wc

75.251,00 zł

3.800,00 zł

7.530,00 zł

Szyb Andrzeja 24/6 – parter, Ruda Śląska 10
Trwa procedura w UM o wymeldowanie poprzedniego lokatora

54,54 m2 M-4, wod-kan, gaz, c.o., łazienka i wc

77.929,00 zł

3.900,00 zł

7.790,00 zł

K. Goduli 31/6 – II piętro, Ruda Śląska 3
Trwa procedura w UM o wymeldowanie poprzedniego lokatora

35,19 m2 M-2, wod-kan, łazienka z wc

35.823,00 zł

1.800,00 zł

3.580,00 zł

8.

Kolbego 1/3 – I piętro, Ruda Śląska 3

110,33 m2 M-5, wod-kan, łazienka z wc

106.027,00 zł

5.300,00 zł

10.600,00 zł

9.

Piastowska 19/2 – parter, Ruda Śląska 1

41,54 m2 M-2, wod-kan, łazienka z wc

39.089,00 zł

2.000,00 zł

3.910,00 zł

10.

Raciborska 1/2 – parter, Ruda Śląska 1

36,89 m M-3, wod-kan, łazienka z wc, do lokalu przynależy komórka
o pow. użytk. 0,86 m2

44.526,00 zł

2.200,00 zł

4.450,00 zł

11.

Raciborska 1/7 – I piętro, Ruda Śląska 1

44,60 m2 M-3, wod-kan, łazienka z wc

55.036,00 zł

2.800,00 zł

5.500,00 zł

12.

Raciborska 1/8 – I piętro, Ruda Śląska 1

39,50 m M-3, wod-kan, łazienka i wc, do lokalu przynależy komórka
o pow. użytk. 0,88 m2

48.743,00 zł

2.400,00 zł

4.870,00 zł

13.

Starowiejska 15a/11, I, II piętro, Ruda Śląska 1

65,26 m2 M-4, wod-kan, łazienka z wc

52.939,00 zł

2.600,00 zł

5.290,00 zł

14.

Metalowców 9c/3 – I piętro, Świętochłowice

46.708,00 zł

2.300,00 zł

4.670,00 zł

15.

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

55,21 m M-3, wod-kan, wc wspólne na korytarzu
138,48 m2 M-4, wod – kan, łazienka z wc
Parter- przedpokój, pokój, kuchnia, łazienka z wc piętro- przedpokój,2 pokoje,
2 komórki powierzchnia użytkowa lokalu wraz z pow.użytkową pomieszczeń
przynależnych 183,44 m²

164.000,00 zł

8.200,00 zł

16.400,00 zł

5.

*

6.

*

7.

*

2

2

2

2

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w Rudzie Śląskiej 7 ul. Ks. L. Tunkla 147 pokój 114 (sala konferencyjna) w dniu 10.04.2014r. Godz. 0930. Oferty powinny być składane w Kancelarii Spółdzielni (pokój 213) w zaklejonych kopertach opisanych w następujący sposób: - „Przetarg na
nieruchomość lokalową”, adres nieruchomości, której oferta dotyczy, imię, nazwisko oferenta. Oferta powinna zawierać dane określone w „Regulaminie zasad ustanawiania i zbycia odrębnej własności nieruchomości lokalowej w drodze przetargu”. Regulamin wywieszony jest
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni lub dostępny na naszej stronie www.perspektywa.com.pl. Bliższych informacji uzyskać można w Biurze Zarządu Spółdzielni pokój 209.
Osoba wygrywająca przetarg powinna do 30 dni od daty jego przeprowadzenia wpłacić przelewem na konto Spółdzielni Bank PEKAO SA Nr 88124013691111000024231910 zaoferowaną cenę nabycia nieruchomości, oraz koszt sporządzenia operatu szacunkowego w wysokości 184,50 zł, a także
pokryć koszty sporządzenia aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej.
Wadium w ustalonej wysokości należy wpłacić w Kasie Spółdzielni najpóźniej do 09.04.2014r. do godz. 1400 lub na rachunek Spółdzielni Bank Śląski nr 71 1050 1214 1000 0010 0115 8334, przy czym za datę wpływu na rachunek Spółdzielni uważa się dzień uznania rachunku bankowego.
Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty wadium. Termin składania ofert do 09.04.2014r. tel.: 243-96-37 w. 20,21. Możliwość oglądania lokali w dniu 26.03.2014r. w godz. od 1230 do 1500 i 27.03.2014r. w godz. od 1400 do 1630 .

MIĘDZYZAKŁADOWA GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PERSPEKTYWA”
w Rudzie Śląskiej 7 ul. Ks. Tunkla 147
Ogłasza przetarg ofertowy na najem lokali użytkowych.
Wyposażenie lokalu

Dotychczas. działalność

Stawka wywoławcza czynszu
za m2 netto

Wadium

35,86 m2

Wod – kan

krawiectwo

4,90 zł

500,00 zł

Ruda Śląska 9 ul. Czarnoleśna 47 lok. po remoncie

42,30 m2

Wod – kan, brak wc (z możliwością wykonania)

-

4,60 zł

500,00 zł

3.

Ruda Śląska 3 ul. Starowiejska 33

42,23 m2

Wod – kan

sklep spożywczy

5,00 zł

500,00 zł

4.

Ruda Śląska 3 ul. Powstańców 6

29,20 m2

Wod – kan, co, wc

pom. biurowe

5,50 zł

500,00 zł

5.

Ruda Śląska ul. Wolności 2

65,11 m2

Wod-kan, wc

pom. biurowe

5,00 zł

1.000,00 zł

l.p.

Adres

Pow. użytk.

1.

Ruda Śląska 5 ul. 11 Listopada 33

2.

Przetarg ofertowy na najem garażu.
l.p.

Adres

Pow. użytk.

Stawka wywoławcza czynszu
za m2 netto

Wadium

Uwagi

1.

Ruda Śląska 5, ul. Katowicka 148a

18,56 m

2,00 zł

200,00 zł

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

2

Stawka czynszu nie obejmuje kosztów związanych z używaniem wody, wywozu nieczystości, energii elektrycznej i centralnego ogrzewania.
Przetargi odbędą się w siedzibie Spółdzielni w Rudzie Śląskiej 7 ul. Ks. L. Tunkla 147 pokój 114 (sala konferencyjna) w dniu 09.04.2014r. godz.930
Oferty na przetarg należy składać w Kancelarii Spółdzielni, pokój 213, w zaklejonych kopertach opisanych w następujący sposób: „przetarg na lokal
użytkowy” lub „przetarg na garaż”, adres lokalu, imię i nazwisko oferenta.
Oferta na lokal użytkowy osób prowadzących działalność gospodarczą powinna zawierać:
- dane oferenta (imię, nazwisko/nazwa firmy),
- adres zamieszkania/siedziba firmy,
- oznaczenie przedmiotu przetargu, o który oferent się ubiega,
- oferowaną stawkę (netto),
- przewidywane przeznaczenie przedmiotu przetargu,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i postanowieniami regulaminu oraz, że przyjmuje je bez zastrzeżeń,
- datę sporządzenia oferty i własnoręczny podpis oferenta.
Oferta na lokal użytkowy osób fizycznych zamierzających prowadzić działalność gospodarczą powinna zawierać:
- dane oferenta tj. imię nazwisko, pełny adres pocztowy,
- oznaczenie przedmiotu przetargu, o który oferent się ubiega,
- oferowaną stawkę (netto),
- przewidywane przeznaczenie przedmiotu przetargu,
- dokumenty lub ich kopie pozwalające ustalić, że oferent podjął działania zmierzające do zarejestrowania działalności gospodarczej,
- zobowiązanie do dostarczenia wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w terminie
nie późniejszym niż do miesiąca po podpisaniu umowy,

- oświadczenie , że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i regulaminu oraz przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
- datę sporządzenia oferty i własnoręczny podpis oferenta;
- oświadczenie oferenta o posiadaniu możliwości ekonomicznych pozwalających na wywiązanie się z zobowiązań z tytułu najmu /dzierżawy.
Do oferty należy dołączyć:
a) wypis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
b) zaświadczenie o niezaleganiu z należnościami podatkowymi wydane przez właściwy Urząd Skarbowy,
c) zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne wydane przez właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
d) oświadczenie o posiadaniu możliwości ekonomicznych pozwalających na wywiązywanie się z zobowiązań z tytułu najmu.
W/w zaświadczenia winny być składane w oryginałach lub kopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika Działu
Członkowsko - Mieszkaniowego. Za ważne uznaje się zaświadczenia wydane nie wcześniej niż 3 miesiące od daty otwarcia oferty.
Wadium należy wpłacić w Kasie Spółdzielni najpóźniej do 08.04.2014r.do godz.1400
Termin składania ofert do 08.04.2014r.
Wygrywający przetarg wpłaca kaucję w postaci trzykrotnego miesięcznego czynszu. Oferent ma obowiązek zapoznać się z„Regulaminem rozdziału
lokali użytkowych w Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa”, który dostępny jest na stronie internetowej Spółdzielni
www.perspektywa.com.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni.
Bliższych informacji uzyskać można w Biurze Zarządu Spółdzielni pokój 209 tel.: 242-73-47 w. 21,20.
Możliwość obejrzenia lokali po uprzednim osobistym ustaleniu terminu w Biurze Zarządu Spółdzielni w Rudzie Śląskiej 7 przy ul.
Ks. Tunkla 147 pokój 209.
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PRZESILENIE WIOSENNE

W końcu nadeszła wiosna!
Gdy natura wchodzi na
wyższe obroty, temperatura
rośnie, a dni stają się coraz
dłuższe wręcz nie możemy
się doczekać prac w ogrodzie
w ciepłym, wiosennym słońcu.
Ale zamiast rozkwitać na wzór
przyrody wielu z nas odczuwa
w tym czasie zmęczenie
i wyczerpanie – nadeszło
przesilenie wiosenne…

P

rzesilenie wiosenne nie jest chorobą, a
powodują je bardzo szczególne procesy
adaptacyjne zachodzące w naszym organizmie. Nasze ciała muszą dostosować
bilans hormonalny i metabolizm do zmieniającej
się temperatury i oświetlenia. Gdy dłużej świeci
słońce, nasz organizm uzupełnia zapasy serotoniny – hormonu szczęścia. Jednocześnie spada
produkcja hormonu snu, czyli melatoniny. Ta
zmiana wymaga od naszych ciał wysokich nakładów energetycznych i póki poziom hormonów
się nie ustabilizuje, odczuwamy zmęczenie i
zniechęcenie. Inną przyczyną zmęczenia jest
wzrost temperatury. Pod wpływem ciepła naczynia się rozszerzają, a ciśnienie krwi spada. Na

- i co dalej?

szczęście proces adaptacji zajmuje mniej więcej
trzy tygodnie.
Chcąc pomóc zwalczyć przesilenie wiosenne
i przejść je jak najłagodniej, przedstawiamy kilka
przydatnych porad jak pomóc swojemu ciału
nabrać nowych sił:
1. Dostosuj swój rytm biologiczny do
słońca.
Nie należy poddawać się zwiększonemu zapotrzebowaniu na sen, zostając dłużej w łóżku.

Lepiej położyć się wcześniej i wstać wraz ze
wschodem słońca. Światło dzienne stymuluje
produkcję hormonu szczęścia – serotoniny i
zmniejsza ilość hormonu snu – melatoniny.
Pomoże to Twojemu ciału przeprowadzić zmiany
hormonalne i szybko powrócić do dobrej formy.
2. Pij dużo wody!
Na skutek spadku ciśnienia krwi czasem
czujemy się osłabieni i przemęczeni. Pijąc duże
ilości wody możemy przywrócić prawidłowe

ciśnienie krwi. Można powiedzieć, że woda
rozcieńcza krew, zwiększając ilość płynów w
krwiobiegu, co z kolei przywraca prawidłowe
ciśnienie.
3. Ćwiczenia na zewnątrz
Próbuj przezwyciężać osłabienie tak często,
jak to możliwe i uprawiaj sport na świeżym powietrzu. Nieważne, czy będziesz chodzić, biegać
czy jeździć na rowerze: aktywność stymuluje
krążenie i wzmacnia układ odpornościowy.
Zapewnij ciału kąpiel słoneczną, by pochłonęło
jak najwięcej naturalnego światła, odbudowując
zapasy serotoniny.
4. Na przemian gorące i zimne prysznice
Na przemian gorące i zimne prysznice stymulują krążenie krwi i pomagają ciału przyzwyczaić się do szybko zmieniającej się temperatury.
Poranny zimny prysznic bez wątpienia Cię obudzi. Biorąc na przemian zimne i gorące prysznice
należy pamiętać, by kończyć na zimnej wodzie.
5. Zdrowe, lekkie jedzenie
Aby nie obciążać dodatkowo organizmu
należy unikać tłustych, ciężkich potraw i dzielić
posiłki na kilka niewielkich porcji. Jako, że w
trakcie zmian hormonalnych wzrasta zapotrzebowanie na witaminy i białka, najlepiej stosować
dietę bogatą w świeże owoce, warzywa i produkty
pełnoziarniste.

Rekompensowanie pracy w niedziele i święta
- pracownicy szeregowi i kadra zarządzająca

Od

4 marca 2014 r.
obowiązuje rozszerzony katalog
prac, których wykonywanie jest
dozwolone w niedziele i święta.
Za prace te, podobnie jak za inne
dozwolone przepisami Kodeksu
pracy, pracownikowi przysługuje
odpowiednia rekompensata. Odpowiednia – czyli jaka?

Pracownikowi wykonującemu
pracę w niedziele i święta pracodawca
jest obowiązany zapewnić w pierwszej
kolejności inny (cały) dzień wolny od
pracy:
- w zamian za pracę w niedzielę
– w okresie 6 dni kalendarzowych
poprzedzających lub następujących po
takiej niedzieli, a jeśli nie jest to możliwe – do końca okresu rozliczeniowego,
- w zamian za pracę w święto – w
ciągu okresu rozliczeniowego.
Dopiero, jeżeli nie jest możliwe
wykorzystanie przez pracownika
dnia wolnego od pracy w powyższym
terminie przysługuje mu dodatek do

wynagrodzenia w wysokości 100%
za każdą godzinę pracy w niedzielę
lub święto.
Termin oddania dnia wolnego
wyznacza pracodawca
Jak wynika z powyższego, w
przypadku pracy w niedzielę lub
święto to pracodawca decyduje
kiedy udzieli dnia wolnego pracownikowi i nie potrzebuje jego zgody.
Inaczej jest natomiast przypadku
rekompensaty pracy w dniu wolnym
z tytułu przeciętnie 5-dniowego
tygodnia pracy. Przepisy wyraźnie
określają, że termin takiego dnia
wolnego musi być uzgodniony z
pracownikiem. Co więcej, odbiór
takiego dnia wolnego musi odbyć
się w tym samym okresie rozliczeniowym co dodatkowa praca.
Niemniej jednak trzeba pamiętać, że brak rekompensaty takiego
dnia czasem wolnym w większości
przypadków spowoduje wystąpienie nadgodzin średniotygodniowych, które również trzeba będzie
zrekompensować.

Sporna kwestia – jeden czy dwa
dodatki
I tutaj pojawiają się wątpliwości –
czy za niezrekompensowaną dniem
wolnym pracę w niedzielę lub święto
należy wypłacić pracownikowi jeden
(za pracę w niedzielę lub święto) czy
dwa dodatki (za pracę w niedzielę lub
święto oraz za nadgodziny wynikające
z przekroczenia średnio tygodniowej
normy czasu pracy).
W świetle powyższej uchwały
pracodawca ma obowiązek wypłacać
pracownikowi tylko jeden 100% dodatek – za pracę w niedzielę lub święto.
Można jednak spotkać się z opiniami
(stanowisko to podziela także Państwowa Inspekcja Pracy), że w razie
nieudzielenia podwładnemu innego
dnia wolnego od pracy za pracę w
niedzielę lub święto, trzeba wypłacić
mu dwa 100% dodatki.
Kadra zarządzająca pracuje więcej bez rekompensaty
Odstępstwa od powyższych zasad
rekompensowania pracy w niedziele
i święta dotyczą kadry zarządzającej.

Pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy i kierownicy wyodrębnionych komórek
organizacyjnych wykonują w razie
konieczności pracę poza normalnymi
godzinami pracy bez prawa do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy
w godzinach nadliczbowych.
Pracownikami zarządzającymi
w imieniu pracodawcy zakładem
pracy – zgodnie z definicją zawartą
w Kodeksie Pracy – są:
- pracownicy kierujący jednoosobowo zakładem pracy i ich zastępcy lub
- pracownicy wchodzący w skład
kolegialnego organu zarządzającego
zakładem pracy oraz
- główni księgowi.
W przepisach brak jest natomiast
definicji kierownika wyodrębnionej
komórki organizacyjnej, przez którego,
zgodnie z praktycznym ujęciem, należy
rozumieć pracownika kierującego zespołem pracowników wyodrębnionej
organizacyjnie jednostki (np. kierownik magazynu nadzorujący, kierujący
pracą magazynierów czy HR manager

kierujący pracą zespołu). Pracownicy
ci (zarządzający w imieniu pracodawcy
zakładem pracy i kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych)
za pracę w godzinach nadliczbowych
nie otrzymują żadnej rekompensaty. Z
jednym wyjątkiem.
Mianowicie, kierownikom wyodrębnionych komórek organizacyjnych (ale już nie osobom kierującym
zakładem) za pracę w godzinach
nadliczbowych przypadających w niedzielę i święto przysługuje prawo do
wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu
pracy w godzinach nadliczbowych w
wysokości określonej w art. 1511 §
1 Kodeksu Pracy jeżeli w zamian za
pracę w takim dniu nie otrzymali
innego dnia wolnego od pracy.
A zatem z tytułu pracy w niedzielę
kierownik wyodrębnionej komórki
organizacyjnej powinien otrzymać w
pierwszej kolejności dzień wolny od
pracy, a gdy taka forma rekompensaty
jest niemożliwa - wynagrodzenie powiększone o 100% dodatek za każdą
godzinę pracy w tym dniu.
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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
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Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji
na ustanowienie odrębnej własności
n/w lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi
i udziałem w części wspólnej nieruchomości

Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji
na ustanowienie odrębnej własności
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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 5 położony w Katowicach przy ul. W. KORFANTEGO 136
- cena wywoławcza: 88 300 zł, wadium: 8 830 zł, postąpienie: 1 000 zł
- powierzchnia lokalu: 46,33 m² (2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój)
2. Lokal mieszkalny nr 3 położony w Katowicach przy ul. GLIWICKIEJ 229
- cena wywoławcza: 58 400 zł, wadium: 5 840 zł, postąpienie: 1 000 zł
- powierzchnia lokalu: 50,3 m² (2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)
3. Lokal mieszkalny nr 15 położony w Katowicach przy ul. WYPLERA 14
- cena wywoławcza: 64 600 zł, wadium: 6 460 zł, postąpienie: 1 000 zł
- powierzchnia lokalu: 49,50 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)
4. Lokal mieszkalny nr 5 położony w Katowicach przy ul. WIŚNIOWEJ 9
- cena wywoławcza: 41 200 zł, wadium: 4 120 zł, postąpienie: 500 zł
- powierzchnia lokalu: 41,19 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC)
5. Lokal mieszkalny nr 11 położony w Katowicach przy ul. LISA 14a
- cena wywoławcza: 39 500 zł, wadium: 3 950 zł, postąpienie: 500 zł
- powierzchnia lokalu: 42,90 m² (2 pokoje, kuchnia)
6. Lokal mieszkalny nr 2 położony w Katowicach przy ul. POKOJU 10a
- cena wywoławcza: 38 500 zł, wadium: 3 850 zł, postąpienie: 500 zł
- powierzchnia lokalu: 40,90 m² (pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)
7. Lokal mieszkalny nr 6 położony w Mysłowicach przy ul. BOŃCZYKA 36
- cena wywoławcza: 88 900 zł, wadium: 8 890 zł, postąpienie: 1 000 zł
- powierzchnia lokalu: 38,50 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, 2 przedpokoje)
8. Lokal mieszkalny nr 4 położony w Mysłowicach przy ul. BOŃCZYKA 36a
- cena wywoławcza: 85 900 zł, wadium: 8 590 zł, postąpienie: 1 000 zł
- powierzchnia lokalu: 38,90 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, 2 przedpokoje)
9. Lokal mieszkalny nr 3 położony w Mysłowicach przy ul. GÓRNICZEJ 15
- cena wywoławcza: 22 900 zł, wadium: 2 290 zł, postąpienie: 500 zł
- powierzchnia lokalu: 37,20 m² (1 pokój, kuchnia)
10. Lokal mieszkalny nr 1 położony w Mysłowicach przy ul. LARYSKIEJ 108
- cena wywoławcza: 30 700 zł, wadium: 3 070 zł, postąpienie: 500 zł
- powierzchnia lokalu: 45,10 m² (1 pokój, kuchnia z aneksem przedpokojowym)
11. Lokal mieszkalny nr 2 położony w Rudzie Śląskiej przy ul. KAMIENNEJ 38a
- cena wywoławcza: 55 400 zł, wadium: 5 540 zł, postąpienie: 1 000 zł
- powierzchnia lokalu: 36,75 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)
12. Lokal mieszkalny nr 14 położony w Rudzie Śląskiej przy ul. KAMIENNEJ 38a
- cena wywoławcza: 54 800 zł, wadium: 5 480 zł, postąpienie: 1 000 zł
- powierzchnia lokalu: 36,86 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)

1. Lokal mieszkalny nr 8 położony w Katowicach przy ul. WYPLERA 12
- cena wywoławcza: 65 900 zł, wadium: 6 590 zł, postąpienie: 1 000 zł
- powierzchnia lokalu: 46,69 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój)
2. Lokal mieszkalny nr 8 położony w Katowicach przy ul. LISA 14c
- cena wywoławcza: 43 200 zł, wadium: 4 320 zł, postąpienie: 500 zł
- powierzchnia lokalu: 44,50 m² (2 pokoje, kuchnia, wc)
3. Lokal mieszkalny nr 11 położony w Katowicach przy ul. LELEWELA 2
- cena wywoławcza: 35 100 zł, wadium: 3 510 zł, postąpienie: 500 zł
- powierzchnia lokalu: 36,06 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z wc)
4. Lokal mieszkalny nr 8 położony w Mysłowicach przy ul. DWORCOWEJ 9
- cena wywoławcza: 46 100 zł, wadium: 4 610 zł, postąpienie: 500 zł
- powierzchnia lokalu: 43,98 m² (1 pokój, pokój z aneksem kuchennym, łazienka, przedpokój)
5. Lokal mieszkalny nr 5 położony w Mysłowicach przy ul. MIARKI 3
- cena wywoławcza: 26 900 zł, wadium: 2 690 zł, postąpienie: 500 zł
- powierzchnia lokalu: 40,74 m² (1 pokój, kuchnia)
6. Lokal mieszkalny nr 101 położony w Tychach przy ul. HARCERSKIEJ 7
- cena wywoławcza: 67 400 zł, wadium: 6 740 zł, postąpienie: 1 000 zł
- powierzchnia lokalu: 28,30 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój)
7. Lokal mieszkalny nr 4 położony w Rudzie Śląskiej przy ul. ŁUKOWEJ 2
- cena wywoławcza: 62 400 zł, wadium: 6 240 zł, postąpienie: 1 000 zł
- powierzchnia lokalu: 28,70 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój)
8. Lokal mieszkalny nr 3 położony w Rudzie Śląskiej przy ul. ŁUKOWEJ 2a
- cena wywoławcza: 85 500 zł, wadium: 8 550 zł, postąpienie: 1 000 zł
- powierzchnia lokalu: 39,80 m² (2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój)
9. Lokal mieszkalny nr 16 położony w Rudzie Śląskiej przy ul. ŁUKOWEJ 2b
- cena wywoławcza: 64 500 zł, wadium: 6 450 zł, postąpienie: 1 000 zł
- powierzchnia lokalu: 29,10 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój)
10. Lokal mieszkalny nr 6 położony w Rudzie Śląskiej przy ul. KAMIENNEJ 34
- cena wywoławcza: 98 900 zł, wadium: 9 890 zł, postąpienie: 1 000 zł
- powierzchnia lokalu: 53,57 m² (3 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, przedpokój)
11. Lokal mieszkalny nr 20 położony w Rudzie Śląskiej przy ul. KAMIENNEJ 34
- cena wywoławcza: 63 600 zł, wadium: 6 360 zł, postąpienie: 1 000 zł
- powierzchnia lokalu: 28,16 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój)
12. Lokal mieszkalny nr 1 położony w Rudzie Śląskiej przy ul. KAMIENNEJ 38b
- cena wywoławcza: 86 100 zł, wadium: 8 610 zł, postąpienie: 1 000 zł
- powierzchnia lokalu: 49,14 m² (2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój)

1. Lokal mieszkalny nr 3 położony w Katowicach przy ul. LISA 14b
- cena wywoławcza: 35 700 zł, wadium: 3 570 zł, postąpienie: 500 zł
- powierzchnia lokalu: 43,40 m² (1 pokój, 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: 1 500 zł
- powierzchnia lokalu: 49,82 m² (2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój)
3. Lokal mieszkalny nr 4 położony w Chorzowie przy ul. ARMII KRAJOWEJ 80
- cena wywoławcza: 34 100 zł, wadium: 3 410 zł, postąpienie: 500 zł
- powierzchnia lokalu: 32,80 m² (1 pokój, kuchnia)
4. Lokal mieszkalny nr 45 położony w Mysłowicach przy ul. STALMACHA 11b
- cena wywoławcza: 71 400 zł, wadium: 7 140 zł, postąpienie: 1 000 zł
- powierzchnia lokalu: 36,21 m² (2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój)
5. Lokal mieszkalny nr 4 położony w Mysłowicach przy ul. GÓRNICZEJ 12a
- cena wywoławcza: 59 300 zł, wadium: 5 930 zł, postąpienie: 1 000 zł
- powierzchnia lokalu: 62,30 m² (2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój, spiżarka)
6. Lokal mieszkalny nr 13 położony w Mysłowicach przy ul. GÓRNICZEJ 15
- cena wywoławcza: 39 300 zł, wadium: 3 930 zł, postąpienie: 500 zł
- powierzchnia lokalu: 47,98 m² (2 pokoje, kuchnia)
7. Lokal mieszkalny nr 15 położony w Mysłowicach przy ul. ROBOTNICZEJ 12
- cena wywoławcza: 26 700 zł, wadium: 2 670 zł, postąpienie: 500 zł
- powierzchnia lokalu: 36,12 m² (1 pokój, kuchnia)
8. Lokal mieszkalny nr 16 położony w Mysłowicach przy ul. ROBOTNICZEJ 12
- cena wywoławcza: 29 300 zł, wadium: 2 930 zł, postąpienie: 500 zł
- powierzchnia lokalu: 37,77 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój, pomieszczenie gospodarcze)
9. Lokal mieszkalny nr 18 położony w Mysłowicach przy ul. BOŃCZYKA 34a
- cena wywoławcza: 83 100 zł, wadium: 8 310 zł, postąpienie: 1 000 zł
- powierzchnia lokalu: 38,10 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z wc, 2 przedpokoje)
10. Lokal mieszkalny nr 2 położony w Mysłowicach przy ul. BOŃCZYKA 34b
- cena wywoławcza: 84 500 zł, wadium: 8 450 zł, postąpienie: 1 000 zł
- powierzchnia lokalu: 38,30 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z wc, 2 przedpokoje)
11. Lokal mieszkalny nr 2 położony w Mysłowicach przy ul. BOŃCZYKA 36b
- cena wywoławcza: 85 600 zł, wadium: 8 560 zł, postąpienie: 1 000 zł
- powierzchnia lokalu: 38,80 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z wc, 2 przedpokoje)
12. Lokal mieszkalny nr 120 położony w Mysłowicach przy ul. STAWOWEJ 27c
- cena wywoławcza: 126 500 zł, wadium: 12 650 zł, postąpienie: 1 500 zł
- powierzchnia lokalu: 62,10 m² (3 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, 2 przedpokoje)

Termin i miejsce przetargu:
21 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 26 lutego 2014 r. do 20 marca 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. 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. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. ul.
Gliwicka 204, Katowice tel. /32/781-66-16 w. 25 i 62 lub +48 728 35 00 17.

Termin i miejsce przetargu:
28 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 5 marca 2014 r. do 27 marca 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. 4, 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/ 222-11-50;
lokale opisane w pkt. 7, 8, 9, 10, 11, 12 Administracja „Śląsk”, ul. Warsztatowa 4, Ruda
Śląska tel. /32/ 342-34-75;
lokale opisane w pkt. 1, 2, 3 Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. ul. Gliwicka
204, Katowice tel. /32/781-66-16 w. 25 i 62 lub +48 728 35 00 17.

Termin i miejsce przetargu:
4 kwietnia 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 12 marca 2014 r. do 3 kwietnia 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. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Administracja „Mysłowice” ul. Świerczyny 7,
Mysłowice, tel. /32/ 318-29-00;
lokal opisany w pkt. 2 Administracja „Staszic” ul. Mysłowicka 35 Katowice, tel. /32/
251-92-58;
lokale opisane w pkt. 1, 3 Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. ul. Gliwicka
204, Katowice tel. /32/781-66-16 w. 25 i 62 lub +48 728 35 00 17.

Warunki przystąpienia do przetargu:
1. Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 19 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 w terminie do 14
dni od wpłaty wylicytowanej należności, 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.

Warunki przystąpienia do przetargu:
1. Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 26 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 w terminie do 21
dni od wpłaty wylicytowanej należności, 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.

Warunki przystąpienia do przetargu:
1. Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 2 kwietnia 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 w terminie do 21 dni od wpłaty wylicytowanej
należności, 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

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. 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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10 Policja
Wnuk sadysta

C

zęstochowscy policjanci zatrzymali Dawida Z., 22-latka, który
skatował swojego dziadka. Starszy mężczyzna poniósł ciężkie obrażenia głowy i twarzy. Wnuk usłyszał
zarzut uszkodzenia ciała dziadka i na
mocy decyzji częstochowskiego sądu
został tymczasowo aresztowany.
Zdarzenie miało miejsce w jednym z
mieszkań na ulicy Asnyka w Częstochowie. Policjanci zostali powiadomieni przez
służby ratownicze, które udzielały pomocy 66-letniemu mieszkańcowi miasta.
Mężczyzna cierpiał z powodu poważnych
obrażeń głowy i twarzy świadczących o
tym, że został pobity. Mundurowi zastali
w mieszkaniu agresywnego i pijanego
22-letniego mężczyznę. Jak ustalono, był
on wnukiem pokrzywdzonego, który bez
powodu znęcał się nad starszym panem.
Bijąc go pięściami po twarzy wywołał
obrażenia głowy, uszkodzenia oczodołu
i szczęki oraz złamanie kości nosa. Wnuk
w stanie upojenia alkoholowego został zatrzymany. Funkcjonariusze przedstawili
mu zarzut uszkodzenia ciała dziadka.
Decyzją częstochowskiego sądu młody
człowiek został tymczasowo aresztowany. Jak się okazało, był on już wcześniej
karany za przestępstwa przeciwko życiu
i zdrowiu. W związku z recydywą, jego
kara może być wyższa.

Zatrzymanie
złodziei antyków

www.kurierpolski24.pl

Pszczyńscy kryminalni ustalili
tożsamość 20-latka, któremu
zarzuca się przywłaszczenie
specjalistycznych elektronarzędzi budowlanych. Zabrany przez
niego sprzęt, którego wartość
szacuję się na ponad 20 tysięcy
złotych, był zastawiony w lombardach. Uzyskane w ten sposób
pieniądze służyły do spłacania
długów winowajcy. Policjanci
odzyskali i zwrócili właścicielom
większość sprzętu. Teraz mężczyzna musi się liczyć z nawet
5-letnim pobytem w więzieniu.

Po

uzyskaniu informacji o
mężczyźnie, który nie
zwrócił wypożyczonego
sprzętu budowlanego, kryminalni z
pszczyńskiej komendy natychmiast
postanowili sprawdzić lombardy.
Jeszcze tego samego dnia wrócili do
jednostki z młotowiertarkami, młotami udarowymi, statywem i innymi
specjalistycznymi elektronarzędziami.
Odnaleziono większość zastawionych
przedmiotów, które zostały zwrócone
pokrzywdzonym. Kryminalni ustalili,

na targach staroci na terenie całego
regionu. Sprawcy byli już znani policjantom. Mundurowi nie wykluczają
kolejnych zarzutów, traktując sprawę
jako rozwojową. Złodziejski duet może
spędzić za kratami nawet dziesięć lat.

Znikający sprzęt

że do pierwszego przywłaszczenia doszło na początku lutego, kiedy 20-latek
odwiedził pszczyńską wypożyczalnię
sprzętu budowlanego. Zastawił wówczas
w lombardzie warte ponad dziesięć tysięcy złotych elektronarzędzia. Wkrótce
potem do podobnego przywłaszczenia
sprzętu doszło w jednej z czechowickich
wypożyczalni, gdzie straty przekroczyły
kwotę piętnastu tysięcy złotych. Mężczyzna przyznał się do zarzucanych
mu czynów, tłumacząc, że były one
podyktowane długami, które planował

Nietrzeźwy łapówkarz Pijany opiekun

P

Kiepski tytoń

W

Pszowie kryminalni zatrzymali dwóch mężczyzn,
którzy włamali się do kilku
domów jednorodzinnych na terenie powiatu wodzisławskiego i okolic, okradając je. Z niezamieszkałych posesji
znikały głównie antyki i przedmioty
zabytkowe. Przeszukanie domu jednego z zatrzymanych ujawniło broń
palną i amunicję. Wobec 37-latka sąd
zastosował tymczasowy areszt, a jego
41-letni kompan został oddany pod
dozór policji.
Na terenie Pszowa od października
ubiegłego roku dochodziło do licznych
włamań. Włamywacze wybierali głównie opuszczone i nienadzorowane przez
właścicieli domy jednorodzinne, kradnąc antyczne przedmioty. Były wśród
nich obrazy, monety, zegary ścienne
oraz naręczne i biżuteria. Praca pszowskich kryminalnych pozwoliła ustalić
i zatrzymać dwóch złodziei. Podczas
przeszukania ich miejsc zamieszkania
znaleziono pomieszczenia wypełnione
antycznymi przedmiotami, a wśród
nich skradzione albumy, zegary,
klamki mosiężne, obrazy, sztućce,
porcelanę, monety a nawet elementy
pieca kaflowego. W domu 41-latka
znajdowała się także broń palna i
ostra amunicja. Policjanci ustalili, że
mężczyźni sprzedawali skradzione łupy

D
N

ielegalny handel w Tychach
kwitnie. Tyscy policjanci zatrzymali 27-letnią kobietę, która posiadała oraz wprowadzała do obrotu papierosy i tytoń bez polskich
znaków akcyzy. W sumie zabezpieczono ponad 2200 paczek papierosów
oraz około 38 kilogramów tytoniu,
których szacunkowa wartość rynkowa wynosi około 44 tysięcy złotych.
Za takie przestępstwo Kodeks Karny
Skarbowy przewiduje karę do trzech
lat więzienia.
Policjanci Wydziału do Walki z
Przestępczością Gospodarczą tyskiej komendy zatrzymali 27-letnią kobietę. W jej
samochodzie, mieszkaniu oraz w wynajmowanych garażach znaleziono papierosy
oraz tytoń bez polskich znaków akcyzy.
Ten sam towar policjanci znaleźli również
w jej sklepie, gdzie był on wprowadzany
do obrotu. Funkcjonariusze zabezpieczyli
w sumie prawie 38 kilogramów tytoniu
oraz 2219 paczek papierosów bez polskich
znaków akcyzy, o szacunkowej wartości
rynkowej około 44 tysięcy złotych. Za
tego rodzaju przestępstwo Kodeks Karny
Skarbowy przewiduje karę do trzech lat
więzienia.

spłacić pieniędzmi za zastawione w lombardach elektronarzędzia. Później chciał
wykupić zastawione rzeczy i zwrócić
je właścicielom. Prawie miesięczne
opóźnienia związane ze zwrotem elektronarzędzi i fakt, że pokrzywdzeni nie
mogli się z nim skontaktować skłonił ich
do podjęcia decyzji o zawiadomieniu
pszczyńskich policjantów. Obecnie o
losie 20-latka decyduje sąd i prokurator.
Za przywłaszczenie cudzego mienia
kodeks karny przewiduje karę nawet
do pięciu lat więzienia.

ziesięć lat w więzieniu może
spędzić 64-letni mieszkaniec
powiatu wodzisławskiego, który został zatrzymany przez policjantów z Rybnika. Mężczyzna kierował
samochodem, gdy w jego organizmie
był prawie promil alkoholu. Co więcej, próbował wręczyć funkcjonariuszom łapówkę w zamian za uniknięcie odpowiedzialności.
Zdarzenie miało miejsce w Rybniku na ul. Raciborskiej. Policjanci z
wydziału ruchu drogowego zatrzymali
do kontroli kierowcę samochodu marki
Audi. Mężczyznę poddano badaniu
na zawartość alkoholu w organizmie,
a gdy okazało się, że wynik badania
jest pozytywny, kierowca gwałtownie
ruszył i odjechał w kierunku miasta.
Udało się go jednak zatrzymać po
kilkuminutowym pościgu. 64-latek
myślał, że przekupi mundurowych i w
ten sposób uniknie odpowiedzialności.
Usiłował więc wręczyć im dwieście
złotych łapówki. Został przez to zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.
Badanie alkomatem wykazało w jego
organizmie prawie promil alkoholu.
Pijany kierowca nie posiadał również
ważnych badań technicznych. Mieszkaniec powiatu wodzisławskiego usłyszy
zarzuty wręczenia korzyści majątkowej
oraz prowadzenia samochodu w stanie
nietrzeźwym. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara nawet do dziesięciu
lat więzienia.

olicjanci z Rybnika musieli interweniować w szkole nr 21, ponieważ dyrekcja poinformowała
ich o pijanym pracowniku, który powinien dbać o bezpieczeństwo dzieci.
Nietrzeźwy mężczyzna przeprowadzał najmłodszych przez ulicę, mając prawie półtora promila alkoholu
w organizmie.
Policjanci otrzymali od dyrekcji
szkoły podstawowej informację, że w
Rybniku na ulicy Niedobczyckiej znajduje
się mężczyzna, który powinien dbać o
bezpieczeństwo uczniów przechodzących
przez przejście dla pieszych. Wydawało
się, że jest on nietrzeźwy, dlatego policjanci ruchu drogowego natychmiast
pojechali na miejsce. Wynik badania
alkomatem wynosił półtora promila
alkoholu w organizmie. Nieodpowiedzialnym mężczyzną okazał się 45-letni
rybniczanin. Śledczy muszą teraz wyjaśnić, czy stawił się on do pracy pijany,
czy też spożywał alkohol w jej trakcie.
Wkrótce za swoje postępowanie będzie
tłumaczył się przed sądem. Według kodeksu karnego każdemu, kto znajdując
się w stanie nietrzeźwości pełni czynności
związane bezpośrednio z zapewnieniem
bezpieczeństwa w ruchu drogowym grozi
kara pozbawienia wolności od trzech
miesięcy do pięciu lat.

Pocisk w Żorach

D

wa zastępy straży pożarnej
i kilkunastu policjantów zabezpieczało saperską akcję wydobycia z ziemi metrowego pocisku
rakietowego, na który natknęli się budowlańcy w centrum Żor. Z trzech budynków ewakuowano mieszkańców na
czas wywiezienia niewypału przez jednostkę wojskową.

Podczas prac ziemnych prowadzonych na żorskiej starówce ekipa
budowlana znalazła pocisk pochodzący z okresu drugiej wojny światowej.
Policyjni pirotechnicy potwierdzili,
że znalezisko to niewybuch, który
wymaga interwencji saperów. Teren zabezpieczono przed dostępem
niepowołanych osób. Wstrzymano
także ruch na zbiegu ulic Garncarskiej
i Moniuszki. Na miejscu pojawiły się
dwa zastępy z gliwickiej jednostki
wojskowej, strażacy i kilkunastu
policjantów. Po niespełna godzinie
dowodzący akcją zadecydowali o ewakuacji mieszkańców trzech pobliskich
kamienic na czas wydobycia niewybuchu. Saperzy wyciągnęli z ziemi ponad
metrowy pocisk rakietowy z wyrzutni
typu Katiusza. Ewakuacja mieszkańców i akcja wydobycia pocisku, który
utkwił kilkadziesiąt centymetrów pod
ziemią, przebiegły szybko i sprawnie.
Obecnie ruch w centrum miasta został
przywrócony, a mieszkańcy wrócili
do domów.

Łapówka za wolność

F

unkcjonariusze ruchu drogowego w Myszkowie zatrzymali kierowcę Fiata, który miał w organizmie ponad trzy promile alkoholu.
Oprócz tego mężczyzna usiłował wręczyć mundurowym łapówkę w zamian
za „przymkniecie oka na jego wyczyn”.
Za kierowanie samochodem w stanie
nietrzeźwym oraz za próbę przekupstwa mundurowych grozi mu do dziesięciu lat więzienia.
Zdarzenie miało miejsce na ulicy
Żareckiej w miejscowości Masłońskie.
Patrol drogówki zatrzymał do kontroli
kierowcę Fiata Seicento. Podczas legitymowania mundurowi stwierdzili, że od
mężczyzny czuć alkoholem. Natychmiast
zbadali stan jego trzeźwości i okazało
się, że miał w organizmie były ponad
trzy promile. Policjanci poinformowali
37-letniego kierowcę o odpowiedzialności za jazdę w stanie nietrzeźwości
oraz o zatrzymaniu prawa jazdy. Wtedy
mężczyzna zaproponował im dwa tysiące złotych w zamian za puszczenie
go wolno bez żadnych konsekwencji.
Pomimo pouczenia o odpowiedzialności
za korupcję, mężczyzna nadal próbował
przekonać stróżów prawa do wzięcia
łapówki, przez co został zatrzymany.
Teraz odpowie nie tylko za jazdę w stanie
nietrzeźwości, ale i próbę skorumpowania mundurowych. Grozi mu kara do
dziesięciu lat więzienia.
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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
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 Handlow-

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

ców z doświadczeniem powyżej 10 lat. Tel.
784 416 169
Poszukuje kuriera z kategorią C
z okolic Katowic, Chorzowa. Tel. 518
232 192
Poszukuję sprzedawczynię z doświadczeniem w sklepie odzieżowym w godzinach od 15 do 20. Tel. 697 540 444
Firma z Katowic poszukuje pracowników na stanowisko : Telemarketer. Tel. 787
604 304

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.
Pomogę w pracach na ogródku

Redaktor naczelny: Józef Swoboda
jswoboda@kurierpolski24.pl
Biuro reklamy: tel. 32 494 33 57
reklama@kurierpolski24.pl
Promocja: Agata Karasewicz
tel. 600 876 409
akarasewicz@kurierpolski24.pl

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

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

Przeprowadzki
Kompleksowe
TRANSPORT
LOK ALNY
KRAJOW Y
MIĘDZYNARODOW Y

tel. 531 944 531
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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
Żory

wprowadzenie i skecze, które rozbawią każdego to
gwarancja udanego spektaklu. Najnowszy program
Paranienormalnych to niemal dwie godziny fantastycznej zabawy. „Żarty się skończyły” to dopiero
początek dobrego humoru i Twojego nowego życia,
które po spotkaniu z Paranienormalnymi nigdy
już nie będzie takie samo. Start- godz. 17:00, 20:00.
Bilety: 50zł

12.03.2014

Z życia niższych sfer

Kino na Starówce. Najnowszy program Kabaretu Skeczów Męczących, będący adaptacją
nigdy wcześniej niepublikowanych opowiadań
Mrożka. Zrealizowany z rozmachem godnym
Broadwayowskich musicali spektakl jest próbą
odpowiedzi na fundamentalne pytanie „jak żyć
panie premierze”? Technologia 3D, która jest
niczym innym jak tanim chwytem marketingowym, przybliży i uwypukli problemy przeciętnego Polaka. Twórcom spektaklu przyświeca
jedna zasada - przede wszystkim ma być bardzo
śmiesznie. Ponieważ każdy z nas w niższych sferach znajdzie coś dla siebie i coś o sobie, a jak nie,
to zawsze jest 3D. Start - godz. 20:00. Bilety: 35 zł
Chorzów

Mikołów

Kabaret Skeczów Męczących

miejski dom Kultury. Członkowie KSM
na scenie charakteryzują się ogromną werwą
i radością tworzenia, nie stronią od improwizacji
i zabawy z widzem. Ogólnopolską popularność
przyniosły im takie utwory jak „Piosenka Trenera”
– o korupcji w polskiej piłce, czy piosenka „Nasza
Klasa”. Już chyba każdy zna też ich skecze o Jacku
Krzynówku i mało rozgarniętym ochroniarzu
„Śrubie”. Rok 2009 również należał do nich. Rewelacyjne występy na festiwalach w Koszalinie,
Mrągowie czy Top Trendach przyniosły kolejne
hity, jak „Trfam Tele Gra” czy „Hymn Euro 2012”.
Reasumując, Kabaret Skeczów Męczących podąża
niezmiennie „…cały czas do przodu!!!”. Startgodz. 19:00. Bilety: 50 zł

14.03.2014

Żarty się skończyły

Chorzowskie Centrum Kultury. Czy są kwestie,
z których nie warto żartować? Tematy, które nie są
śmieszne? Relacje damsko-męskie, absurdalne postacie i sytuacje z życia codziennego to tematy, które pojawiają się w kabarecie od zawsze. Paranienormalni
udowadniają, że można potraktować je nowatorsko
i przedstawić w niespotykany dotąd, pomysłowy sposób. Niezwykły kontakt z publicznością, zaskakujące
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Klub 2dooRS. „Zaopiekuj się mną”, „Histeria”,
„Obserwator”, „Marionetka” czy „Kocha Ciebie niebo”
to nieśmiertelne hity, które zna każdy szanujący się fan
polskiej sceny muzycznej. Liderem i jednocześnie autorem
większości piosenek zespołu jest Andrzej Adamiak kompozytor, autor tekstów, producent, gitarzysta basowy,
a przede wszystkim charyzmatyczny wokalista. Podczas
koncertów zespół Rezerwat przedstawi również nowy
materiał muzyczny, który, tak jak ich piosenki sprzed lat,
spotyka się na granych dotychczas koncertach z entuzjastycznym przyjęciem publiczności. Płyta „Dotykaj” pojawi
się niebawem na rynku. Start- godz. 21:30. Bilety: 20 zł
Katowice

15.03.2014

Menopauzy Szał

Centrum Kultury im. Krystyny bochenek. Wydawało nam się, że o klimakterium powiedzieliśmy już
wszystko... Myliliśmy się! Elżbieta Jodłowska powraca
z nowym hitem! „Klimakterium 2 czyli Menopauzy
Szał” powstało na wyraźną prośbę publiczności, która
chciała poznać dalsze losy bohaterek – już nie młodych,
ale jakże młodych. Zupełnie nowe piosenki we wspaniałych aranżacjach i z zabawnymi tekstami, których

Rybnik

17.03.2014

Ślązisz is easy,
czyli godej z nami"

dom Kultury Rybnik-Chwałowice. 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. 17:00. Bilety: 50 zł.

POZIOMO: 1 - ulubieniec, 5 - spada w górach, 8 - ewolucja narciarska, 9 - suwa się po sztagu, 11 - doktryna rel. perskich muzułmanów, 12 - podatek pośredni, 15 - działo, 17 - pokarm kanarków, 20 - ptak wodny z rzędu chruścieli, 21 - papuga z Melanezji, 24 - brama drewniana przed świątynią Shinto, 25 - stolica Kazachstanu, 28 - święto żydowskie na przełomie lutego
i marca, 29 - imię żeńskie, 32 - pisarz brazylijski autor „Kakao”, 33 - odgałęzienie drzewa, 36 - pałeczka dyrygenta, 39 - magazyn, skład, 42 - cudotwórca u indian, 43 - lewatywa, 45 - do nawijania przędzy, 46 - dawna nazwa polki, 47 - kirgiski wóz.
PIONOWO: 1 - foka obrączkowana, 2 - z niego kwiatek, 3 - gościniec, 4 - ang. zwrot grzecznościowy, 5 - pot. próżnowanie, 6 - płoć kaspijska, 7 - miano, 10 - rzeka w Niemczech i Francji, 13 - buziak, 14 - zator śnieżny na drodze, 16 - ischias,
nerwoból, 17 - nieżyt nosa, 18 - biegacz fiński, 19 - upadek, zniszczenie, 21 - kamizelka ratunkowa, 22 - święta księga islamu, 23 - tkanina jedwabna, 26 - twórca dadaizmu, 27 - mit. gr. córka Tantala, 30 - gaz kopalniany, 31 - mit. egip. bogini
nieba, 34 - dwukołowa taczka, 35 - francuski rzezimieszek, 37 - gat. palmy, żuwipalma, 38 - zatoka Morza Czerwonego,
40 - mit. indyjska, bogini miłości, 41 - cel, kres, 44 - jadowity wąż.

Krem przeciw zmarszczkom na noc
Każdy rodzaj skóry
Emulsja nawilżająca o bogatej konsystencji do codziennej pielęgnacji skóry po 30 roku życia.

43

44

DZIAŁANIE
• reguluje funkcje bariery skórnej, poprawia elastyczność,
wyraźnie wygładza, doskonale nawilża oraz rozjaśnia naskórek, w efekcie działa przeciwstarzeniowo
• wygładza zmarszczki oraz redukuje szorstkość naskórka
• wiąże wodę i opóźnia naturalne procesy starzenia

45
46

Zaopiekuj się mną... nawet
gdy nie będę chciał...

nie można przestać nucić, złożone choreograficzne
układy i ta niepowtarzalna energia, którą występujące
na scenie aktorki dzielą się z publicznością. Z częścią z
nich spotkaliśmy się w „Klimakterium...i już!”, ale do
tego zacnego grona dołączyły też nowe artystki, jedna
lepsza od drugiej i wszystkie zupełnie znakomite.
Każda z nich wnosi do spektaklu coś zupełnie niepowtarzalnego. Start- godz. 16:30. Bilety: 65-75 zł

SERIA RÓŻANA
NATURALNIE ZDROWA SKÓRA 30+
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Krzyżówka
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Sosnowiec
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• trwale nawilża naskórek oraz głębsze warstwy skóry
• skutecznie łagodzi podrażnienia
• odbudowuje funkcje bariery ochronnej skóry
• uzupełnia niedobory lipidów naskórka
• zapobiega transepidermalnej utracie wody
• odżywia i wyraźnie zmiękcza naskórek

Rebus

Rozwiązania konkursów prosimy przesyłać na osobnych kartkach pocztowych do 21.03.2014 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 7(66) to „PRZEPIS NA ŻYCIE”. Wśród wielu przysłanych kartek wylosowaliśmy zwycięzcę. Jest nim Iwona Skórkiewicz.
Poprawne rozwiązanie rebusu z nr 7(66) to „UWAGA NIEWYPAŁ”. Zwycięzcami zostali Monika Kurpiela i Paweł Brożek.
Po odbiór nagród zapraszamy do redakcji: Katowice, ul. Budowlana 5g , od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

