
Tygodnik bezpłatny  nr 14 13.02.2013 ISSN 2299-7393 tel. 32 494 33 57www.kurierpolski24.pl

Oferta 
na Ukrainękrainę

s. 4



www.kurierpolski24.plWydarzenia z TVS02

W skrócie z 
Finał szokującej sprawy z Gorzyc
To ostatni i dość niespodziewany akord 
sprawy z Gorzyc pod Wodzisławiem Ślą-
skim. Są już wyniki ekspertyz biegłych 
badających popioły z pieca, w którym 
35-letnia kobieta miała – jak sama stwier-
dziła w śledztwie – spalić swoje dziecko.
Popiół badali biegli z Instytutu Ekspertyz 
Sądowych w Krakowie. Kobieta miała 
w styczniu 2012 roku urodzić w domu dziec-
ko. Twierdziła, że dziecko na świat przyszło 
martwe. Zwłoki noworodka miała zakopać 
w ogrodzie, jednak w toku śledztwa zmieniła 
zeznania, mówiąc że dziecko spaliła w pie-
cu. W popiele znaleziono fragmenty zwie-
rzęcych kości, biegli nie wykluczyli, że mogą 
być tam także ślady kości noworodka. Mimo 
to, 35-latka uniknie sprawy karnej. To pre-
cedens na skalę kraju, bo wcześniej wymiar 
sprawiedliwości nie miał do czynienia z tego 
typu przypadkiem, a zachowania kobiety nie 
obejmują przepisy kodeksu karnego. Biegli 
nie są w stanie ustalić, czy dziecko – jeśli 
trafiło do pieca – jeszcze żyło. Nie można 
sprawy podciągnąć także pod bezczeszcze-
nie zwłok, bo żeby do takiego doszło musi 
być wcześniej przeprowadzony pochówek. 
Prokuratura umorzyła więc śledztwo i zamy-
ka sprawę.

Nowy wiceprezydent Katowic
Na urząd czwartego wiceprezydenta Ka-
towic powołany został Krzysztof Marek 
z SLD. Sojusz ma wspierać rządzącą mia-
stem koalicję ugrupowania prezydenta 
Piotra Uszoka oraz PiS.
Krzysztof Marek w latach 2002-2006 był 
katowickim radnym. Ma 57 lat. Zawodo-
wo całe życie był związany z górnictwem. 
Przeszedł wszystkie szczeble zawodowe, 
od górnika, aż po wysokie stanowiska 
nadzoru. Jako wiceprezydent, będzie się 
zajmował między innymi polityką spo-
łeczną, sportem, problematyką górnic-
twa i geologii, a także nadzorował pracę 
miejskiego rzecznika konsumentów. Piotr 
Uszok po powołaniu Marka ma czterech 
zastępców: Marcina Krupę, Michała Lute-
go oraz Krystynę Siejnę.

Tychy chcą do KZK GOP
W tym przypadku zasada, że w jedności siła 
nie do końca zdaniem wszystkich działa. 
Tychy chcą przystąpić do KZK GOP, ale jak 
pokazuje przykład Lędzin, które usłyszały 
w tej samej kwestii nie, łatwo nie będzie. 
Inne miasta, które w komunikacyjnym 
związku już są, boją się jeszcze wyższych 
dopłat do budżetu związku, organizującego 
komunikację miejską w regionie.
Tychy chcą rozbudowywać sieć centrów 
przesiadkowych i inwestować w poprawę 
miejskiej komunikacji. Samorząd już dawno 
uznał, że najłatwiej będzie to robić nie w po-
jedynkę, ale organizując transport publiczny 
pod wspólną marką KZK GOP. Tyle tylko, że 
tyskie zakusy na członkostwo w związku nie 
wszystkim jest w smak. Pokazuje to dobitnie 
przykład Lędzin. Niewielka gmina chciała 
dołączyć do KZK GOP, ale nie zgodzili się 
na to katowiccy radni z prezydentem Pio-
trem Uszokiem na czele. Powód? Kolejka 
chętnych do KZK GOP wydłuża się, a to 
oznacza dla poszczególnych gmin jeszcze 
większy wkład finansowy w budowę budże-
tu związku. Dla Gliwic i Katowic, bo do tych 
miast kursują tyskie autobusy, oznaczałoby 
to wydatek rzędu od 4 do 7 mln zł. Niektórzy 
członkowie KZK GOP uważają jednak, że 
im więcej gmin będzie obecnych w związku 
tym lepiej. „Nie” nie mówią także Gliwice. 
Jednak droga Tychów do KZK GOP na razie 
wydaje się wyboista i kręta.

Chociaż na co dzień drama-
tów w nich nie brakuje, to wyjście 
obronną ręką z tego dramatu 
może być  prawdziwą sztuką. 
Teatry znajdują się w ogromnych 
tarapatach finansowych. Nawet 
te największe, jak Teatr Śląski, 
w tym roku prawdopodobnie 
wystawią tylko jedną premierę.

Być albo nie być – oto jest 
pytanie. W teatrach aktualne, jak 
nigdy wcześniej. I wcale nie z po-
wodu Hamleta, bo akurat jego nie 
wystawia tutaj nikt. Nie ma jednak 
wątpliwości, że to też jest dramat, 
tyle że finansowy. – Jest dokładnie 
tak, że nie mam za co produkować 
kolejnych premier. Z najwyższym 
trudem zarabiamy na biletach, 
żeby zrównoważyć budżet i by lu-
dzie dostawali płace za swoją pracę 
– mówi Tadeusz Bradecki, dyrek-
tor artystyczny Teatru Śląskiego. 
Teatry – nawet te największe – bo-
rykają się z ogromnymi problema-
mi finansowymi. Teatr Śląski co 
roku wystawiał około 6 premier. 
W tym roku ostatkiem sił udało 
się zaplanować jedną. Trwają do 
niej próby, to „Piąta strona świata” 
Kazimierza Kutza w reżyserii Ro-
berta Talarczyka. Autor przyznaje, 
że reżyserować na szczęście już nie 
musi. – Nigdy nie przypuszcza-
łem, że dożyję czasów, że będzie 

taki stosunek do kultury w Polsce. 
Prawdę mówiąc cieszę się, że już 
nie muszę reżyserować, łazić i że-
brać – stwierdza Kazimierz Kutz, 
reżyser, autor powieści „Piąta 
strona świata”.

Pieniędzy nie ma. Mimo że 
wydatki na kulturę i ochronę dzie-
dzictwa narodowego w wojewódz-
twie śląskim wzrosły z 204 do 212 
milionów złotych. – Z pustego 
i Salomon nie naleje, bo w woje-
wództwie śląskim jest rozpoczętych 
kilka dużych inwestycji: Stadion 
Śląski, Muzeum Śląskie, nie za-
pominajmy o Kolejach Śląskich 
– wylicza Aleksandra Marzyńska, 
Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Śląskiego. Teatr i literatura są 
na drugim planie. Skoro na nim 
są, to się nie sprzedają, a jeśli się 
nie sprzedają, to znaczy, że oglą-
dalność jest niska. Zdaniem tych, 
którzy pieniądze dzielą, nie ma 
sensu w to inwestować. – To jest 
po prostu koło, które się zamyka 
i jeśli dalej tak będzie, to za chwilę 
wrócimy do maczug, będziemy 
się okładać po łbach i śmiać się 
z tego, jakie to zabawne. To nie jest 
śmieszne – zaznacza Robert Talar-
czyk, dyrektor Teatru Polskiego 
w Bielsku-Białej.

Są nawet obawy, że jeśli sy-
tuacja się utrzyma w przyszłym 

roku, trzeba będzie teatry zamy-
kać. Do tego co prawda jeszcze 
daleko, ale i tak, by zwrócić na 
siebie uwagę decydentów i pozy-
skać sponsorów, trzeba będzie do-
konać prawdziwej sztuki. – Do-
brze byłoby, by publiczna władza 
o publiczne teatry jednak dbała, by 
nie sądziła, że one będą w stanie 
się kiedykolwiek utrzymać same, bo 
tak nie jest – stwierdza Krzysztof 
Karwat, dziennikarz i publicysta. 
Bo cen biletów, nawet jeśli stają się 
głównym źródłem dochodów, nie 
można podnosić w nieskończoność. 

W końcu trzeba będzie się zadłużyć. 
A z tym nie ma żartów. Wiedzą to 
ci, którzy od 34 lat toną w długach. 
Im też nie jest jednak do śmiechu. 
– Jesteśmy „małe pikusie”, dlatego 
że w tej chwili największym kaba-
reciarzem w dziedzinie długi jest 
minister Rostowski, bo już ponad 
bilion zebrał i przyrasta mu – stąd 
nazwisko Rostowski – wyjaśnia Jacek 
Łapot, kabaret Długi.

 Jeśli wydatki na teatry nie 
wzrosną, jedynym sensem takiej 
sztuki – może być po prostu sztu-
ka, dla sztuki.

Wprawdzie wykonawca wszedł 
na plac budowy, ale wciąż tak 
naprawdę nie wiadomo, w jakim 
kierunku pojedzie linowa kolejka 
Elka. Wszystko przez konflikt na 
linii Stadion Śląski – Park Śląski. 
W ostatnim projekcie kolejka 
przebiega nad boiskami lekko-
atletycznymi zlokalizowanymi na 
stadionie. A to oznacza zagrożenie 
bezpieczeństwa jadących nią pasa-
żerów, choćby podczas konkursu 
rzutu oszczepem. Wprawdzie ry-
zyko jest minimalne, ale przepisów 
obejść się nie da.

Jej budowa jeszcze na dobre nie 
ruszyła, a już jest przyczyną konflik-
tu. Kierunek prac dla chorzowskiej 
Elki został wyznaczony, ale jej prze-
bieg może zagrażać bezpieczeństwu 
pasażerów. Ci podczas podróży 
mogą... zostać trafieni oszczepem, 
bo część nowej kolejki przebiegać 
ma nad boiskami lekkoatletyczny-
mi. Teoretycznie takie zagrożenie 
istnieje. Choć projekt kolejki jest 
zgodny z prawem, dyrekcja Parku 
Śląskiego powinna go wcześniej 
przedstawić władzom Stadionu Ślą-
skiego. To na ich terenie znajdują się 
boiska treningowe dla lekkoatletów. 
– Te rozmowy na tym szczeblu, na 
którym muszą być, są prowadzone. 
Spotykamy się wtedy, kiedy jest to 
niezbędne. Natomiast ja nie jestem 

projektantem, a dyrektor Szczer-
bowski zdaje się jest dyrektorem od 
fikołków, a nie od projektowania 
– oznajmia Arkadiusz Godlewski, 
prezes Parku Śląskiego. Dyrektor 
Stadionu Śląskiego – jak mówi 
– wytknął tylko władzom Parku 
błędy. Po konsultacjach z mieszkań-
cami postanowiono, że kolejka bę-
dzie prowadzić swoim historycznym 
szlakiem. Właśnie nad boiskami. 
– Gdyby program funkcjonalno-
-użytkowy był uzgadniany z nami 
i gdybyśmy mieli świadomość, że 
Elka przebiega w tym samym miej-
scu, zwróciliśmy uwagę na to już 
na samym początku, bo na samym 
końcu tego łańcucha pokarmowego 
jest Wojewódzki Ośrodek Kultury 

i Sportu – mówi Marek Szczerbow-
ski, dyrektor Stadionu Śląskiego.

Konflikt rozstrzygnąć musiała 
dopiero Warszawa. Pomogła inge-
rencja Polskiego Związku Lekkiej 
Atletyki. – Kolejka wprowadziła 
drobne modyfikacje: podniesienia 
słupów czy zabezpieczenia. Teren 
rozgrzewkowo-treningowy stadio-
nu lekkoatletycznego zostanie lekko 
zmodyfikowany poprzez przesu-
nięcia rzutni głównie oszczepem, 
dyskiem i młotem – informuje 
Marek Michałowski, Polski Zwią-
zek Lekkiej Atletyki. Ostatnie 
słowo należy do Urzędu Marszał-
kowskiego. Ten odpowiada zarówno 
za budowę boisk lekkoatletycz-
nych, jak i Elki. Obie inwestycje, 

jak podkreślają urzędnicy, nie są 
zagrożone. – Bardzo dobrze, że 
już dochodzi, czy dojdzie do tego 
porozumienia i postawimy kropkę 
nad i. Park Śląski przedstawi plan 
związany z zabezpieczeniem prze-
biegu Elki nad Stadionem Śląskim 
– tłumaczy Witold Trólka, Śląski 
Urząd Marszałkowski.

Został już oddany plac budo-
wy i wykonawca ma pozwolenie 
na rozbiórkę starej i budowę nowej 
Elki. Trasa kolejki przebiegać bę-
dzie od stacji Wesołe Miasteczko 
do Stadionu Śląskiego. – To wszystko 
przybiera już realne kształty. Plan 
ukończenia to sierpień tego roku. Tak 
wynika z harmonogramu. Natomiast 
będziemy się starać to przyspieszyć 
– zapewnia Łukasz Buszman, rzecz-
nik prasowy Parku Śląskiego. Na 
koniec inwestycji z niecierpliwością 
czekają mieszańcy województwa, ci 
Parku bez Elki sobie nie wyobrażają. 
– Mnie cała moja młodość kojarzy 
się z Elką. Moja miłość kojarzy się 
z Elką. W zasadzie wszystko kojarzy 
mi się z Elką – mówi Ewa Marko-
wicz, mieszkanka Chorzowa.

Władze Parku Śląskiego obie-
cują, że wszystko gotowe będzie już 
w sierpniu. Być może w następnych 
latach Elka będzie jeszcze dłuższa. 
Planowane jest uruchomienie kolej-
ki także do Planetarium Śląskiego.

Dramatyczna sytuacja finansowa teatrów

Zgrzyt o trasę nowej Elki
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Silesia Informacje  
poniedziałek –niedziela 17:45 i 20:00, 
flesz poniedziałek –piątek 16:25

Silesia Cafe 
poniedziałek –piątek 15:45

Tereny po Kopalni Mysłowice  
będą jak nowe
Mysłowicki samorząd podpisał specjalną 
umowę z Katowickim Holdingiem Węglowym. 
Porozumienie z KHW dotyczy powołania 
wspólnego zespołu, który pracował będzie 
nad projektem zagospodarowania terenów 
poprzemysłowych po KWK Mysłowice.
Porozumienie to kontynuacja rozmów rozpoczę-
tych podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. 
Gośćmi sesji byli minister rozwoju regionalnego 
Elżbieta Bieńkowska oraz prezes KHW Roman 
Łój, a głównym tematem rewitalizacja terenów 
po byłej Kopalni Mysłowice. Pracy jest dużo, 
bo pokopalnianych terenów jest około 70 hek-
tarów. Do końca maja ma powstać niezbędna 
dokumentacja, dzięki której powstanie „Projekt 
zagospodarowania terenów poprzemysłowych 
KWK Mysłowice”. Z tym dokumentem miejscy 
urzędnicy będą mogli ubiegać się o środki unijne 
w ramach programów miejskich i rewitalizacyj-
nych. Cały teren podzielony jest na 266 działek, 
znajduje się tam blisko 80 różnych obiektów.

3 miasta opuściły GZM
Górnośląski Związek Metropolitalny ma się 
dobrze, a miasta, które przez zawiłości for-
malne z niego wypadły, wrócą w marcu. Tak 
zapewniał dziennikarzy przewodniczący 
związku, Dawid Kostempski. Od 1 stycznia 
GZM liczy nie 14, a 11 miast. W Rudzie Ślą-
skiej, Piekarach i Mysłowicach radni w porę nie 
podjęli odpowiednich uchwał. Teraz mają to 
naprawić. – W trakcie procedury zmiany w sta-
tucie, trzy gminy nieprawidłową większością 
głosów przyjęły te zmiany. Już opracowaliśmy 
z wojewodą śląskim plan oraz harmonogram 
powrotu tych gmin i jeżeli wszystko pójdzie 
prawidłowo, to już w marcu ponownie będzie-
my mieć całą czternastkę – tłumaczy Dawid 
Kostempski, przewodniczący Górnośląskiego 
Związku Metropolitalnego. 

Europa Centralna prawie gotowa
Zajmujące powierzchnię 27 hektarów centrum 
handlowe Europa Centralna w Gliwicach zostanie 
otwarte w marcu tego roku. Informację przekazał 
inwestor handlowego giganta. Centrum handlowe 
zostanie otwarte przed Wielkanocą. Europa Central-
na położona jest przy skrzyżowaniu autostrad A1 
i A4 przy ulicy Pszczyńskiej w Gliwicach. Inwestor 
szacuje, że z centrum będzie mogło korzystać około 
5 milionów osób, bo dzięki dobremu skomunikowa-
niu będą mogli tam szybko dotrzeć. Same parkingi 
obliczono na 2300 samochodów. Europę Centralną 
z najbliższą okolicą połączą także 2 bezpłatne linie 
autobusowe. Centrum handlowe jest już w większo-
ści wynajęte. Przygotowania do otwarcia idą pełną 
parą, jednak główne atrakcje do ostatniej chwili po-
zostaną niespodzianką.

Straż miejska zostaje w Pszczynie
Nie udało się organizatorom referendum 
w Pszczynie zlikwidować tutejszej straży miej-
skiej. Głosowanie, którego inicjatorami są dzia-
łacze Kongresu Nowej Prawicy jest nieważne. 
Do urn decydować o przyszłości gminnej straży 
poszło za mało mieszkańców. W Pszczynie 
prawo do głosowania ma około 40 tysięcy osób. 
Aby referendum, w którym można było się opo-
wiedzieć za lub przeciw likwidacji straży miejskiej 
było ważne zagłosować w nim musiało 30 proc. 
wyborców. Frekwencja jednak nie wyniosła na-
wet połowy tego. Kongres Nowej Prawicy postu-
lował, aby w Pszczynie zlikwidować 19-etatową 
straż miejską, jako zbyt kosztowną dla gminy. 
Budżet miejskich mundurowych na 2013 rok to 
1,4 mln zł. Te pieniądze – zdaniem referendystów 
– można przeznaczyć na dofinansowanie działań 
policji. Poza tym straże miejskie to formacje mało 
efektywne. Dlatego działacze ugrupowania chcą 
także likwidacji straży miejskiej w Żywcu. Wnio-
sek o identyczne, jak w Pszczynie referendum 
złożono tam w grudniu 2012 roku.

Mieli gasić pożary, ale  ten 
największy wybuchł w miejscu, 
którego się nie spodziewali. Stra-
żacy ochotnicy z Czeladzi dostali 
nowy wóz, tyle że od listopada 
ubiegłego roku ten stoi nieuży-
wany. Wszystko przez to, że nie 
ma komu zapłacić 320 tysięcy 
zł, czyli połowy wartości samo-
chodu. Wprawdzie w miejskim 
budżecie na ten cel zarezerwo-
wano taką kwotę, ale ta z przy-
czyn formalnych nie może być 
wydana. Jeżeli strażacy w ciągu 
30 dni nie spłacą długu, dostawca 
wozu będzie go chciał odebrać na 
drodze sądowej.

Nowy wóz miał być ich dumą 
i przepustką  do branżowych 
pieniędzy, ale przede wszystkim 
pomagać przy gaszeniu pożarów. 
Istnieje jednak obawa, że przy-
najmniej w Czeladzi do akcji 
nie ruszy. – Jedziemy po prostu 
porozmawiać z dyrektorem lub 
prezesem firmy o odroczeniu 
terminu płatności za samochód, 
który nam wykonała – mówi Ma-
rek Popielski, OSP Czeladź. Choć 
sami z umowy z firmą, która wóz 
dla nich wykonała się wywiązali. 
By uregulować rachunek brakuje 

jeszcze 300 tysięcy złotych. Pie-
niądze te miał wyłożyć czeladzki 
Urząd Miasta. – Jest duży problem, 
bo ten samochód powinien już wy-
jeżdżać. W tym roku mamy 136 
wyjazdów alarmowych powiada-
mianych przez Państwową Straż 
Pożarną z Będzina – informuje 
Czesław Meronów, prezes OSP 
w Czeladzi.

Ci ochotnicy to jedyna jednost-
ka straży pożarnej w tym mieście. 
Nowy samochód był im potrzebny 
do sprawnego funkcjonowania, 
ich stary wysłużony wóz ma już 
15 lat. By zdobyć nowy sprzęt 
postarali się o dotację. Warun-
kiem jej uzyskania było pokrycie 
połowy kosztów zakupu przez 
Urząd Miasta Czeladź. Mimo 
że w budżecie środki na ten cel 
były przewidziane, do tej pory 
nie zostały przelane. – Urząd 
chciał fakturę, dowód zakupu 
samochodu, bo inaczej nie będą 
mogli tej dotacji zrealizować. 
Samochód został zakupiony, 
faktura wystawiona. Następnie 
samochód został przekazany 
do OSP. Dopiero wtedy Urząd 
Miasta przypomniał sobie, że 
nie ma środków – mówi Marian 

Indeka, Oddział Wojewódzki 
Związku OSP w Katowicach. 
Miasto twierdzi, że pieniądze 
dla strażaków ochotników są, 
jednak nie ma możliwości ich 
przekazania z powodów formal-
nych. Obie strony nie podpisały 
żadnej umowy. A żeby dotację 
przekazać, taka jest konieczna i to 
jeszcze przed ogłoszeniem prze-
targu. I tak wóz strażacki zamiast 
jeździć, nadal stoi. – Straż Pożarna 
na swój wniosek  otrzymała pi-
semną informację, że w uchwale 
budżetowej przewidziane są środki 

na dotację na zakup wozu. Nie była 
to żadna promesa. Była to pisem-
na informacja o tym, jak wygląda 
uchwała budżetowa – tłumaczy 
Karolina Juryniec, doradca burmi-
strza Czeladzi ds. Public Relations.

A plan budżetowy – zdaniem 
urzędników – nie zobowiązuje ich 
praktycznie do niczego. Sytuacja 
wydaje się patowa. Strażacy od 
firmy, która wyprodukowała sa-
mochód, dostali dodatkowych 30 
dni na spłatę zadłużenia. Został im 
miesiąc nadziei na to, że w końcu 
sprawę z miastem załatwią. 

Informacja tylko z nazwy. 
Punkt informacyjny na dworcu 
kolejowym w Katowicach świeci 
pustkami. Pasażerowie, którzy 
chcą się dowiedzieć czegoś o bi-
letach, czy odjeździe pociągu, 
muszą pójść do kasy. Punkt 
informacyjny jest tak duży, że 
trudno go przeoczyć. PKP twier-
dzi, że mimo że punkt znajduje 
się na dworcu zagospodarować 
ma go miasto. Co więc wiadomo, 
skoro nic nie wiadomo?

Punkt informacyjny na ka-
towickim  dworcu kolejowym, 
największe obłożenie personelem 
przeżywał w trakcie jego otwarcia. 
Teraz świeci pustkami, choć infor-
macja zwłaszcza tu bywa towarem 
pierwszej potrzeby. – Potrzebo-
waliśmy informacji i nie mieliśmy 
nawet możliwości dowiedzieć się, 
o której mamy pociąg – mówi 
Karolina Wiza, pasażerka. – Za-
pytałbym, kiedy jedzie najbliższy 
pociąg do Krakowa, bo nie mam 
pojęcia. Z tej tablicy też dużo nie 
wywnioskuję – dodaje Przemysław 
Barszcz, pasażer.

Pasażerowie są oczywiście 
w błędzie, sądząc, że punkt ozna-
czony napisem „info”, służyć ma 
udzielaniu takich informacji. 
Według przedstawicieli PKP, to 
ostatnie miejsce, gdzie należy ich 
szukać: – Na dworcu w Katowi-
cach informacja dla pasażerów 
działa. Podróżni mogą skorzystać 
z pomocy pracowników kolejowych 
spółek przewozowych w centrach 
obsługi klienta, a także zasięgnąć 

informacji w okienkach kasowych. 
Jeśli natomiast ma Pan na myśli 
Punkt Informacyjny w hali głów-
nej, to został on przeznaczony dla 
Urzędu Miasta i miał być obsłu-
giwany przez jego pracowników. 
Do tej pory jednak nie został za-
gospodarowany (…). Z tej infor-
macji oczywiście skorzystaliśmy 
i spytaliśmy o to w urzędzie. Tutaj 
potwierdzają, że rozmowy z PKP 
były. Jednak przedstawiciel miasta 

miał być dodatkiem do przed-
stawiciela PKP, a nie odwrotnie. 
– Szkoda, że ten punkt nadal nie 
funkcjonuje, bo przede wszystkim 
uważam, że to powinien być punkt 
informujący o rozkładzie jazdy 
i o poszczególnych przewoźnikach 
– stwierdza Waldemar Bojarun, 
UM w Katowicach.

To czego nie umiały zrobić 
PKP, z powodzeniem zrobił KZK 
GOP. Na dworcu otworzył punkt 
informacyjny dla klientów. Jednak 
tu przychodzi się nie tylko po in-
formacje. – Przychodzą również 
w sprawie odwołań za nałożone 
opłaty za jazdę bez biletu. Bardzo 
często składają wnioski, zażale-
nia. I przede wszystkim kupują 
też u nas bilety, bo tu są dostępne 
wszelkiego rodzaje biletów – tłu-
maczy Tomasz Musioł, KZK GOP. 
Czyli obsługa kompleksowa. Na 
kolei natomiast, żeby dowiedzieć 
się o czegokolwiek na przykład 
o rozkładzie jazdy trzeba pójść 
do kasy. Przynajmniej tu infor-
macja – w odróżnieniu od biletu 
– jest bezpłatna.

Zablokowany nowy wóz strażacki

Bezużyteczna dworcowa informacja
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Współpraca polsko-ukraiń-
ska trwa w najlepsze nawet po 
wspólnej organizacji Euro 2012. 
Tym razem jednak na pierwszy 
plan wysuwa się turystyka. Dzięki 
działaniom Polskiej Organizacji 
Turystycznej już wkrótce na na-
szych stokach może pojawić się 
wielu narciarzy z Ukrainy. W koń-
cu celem POT jest wypromowanie 
Polski, jako kraju atrakcyjnego dla 
turystów. Między innymi w tym 
celu organizacja zaprasza do Pol-
ski zagranicznych dziennikarzy 
i touroperatorów. Efektem takich 
podróży studyjnych są później 
liczne artykuły o naszym kraju, 
a w ofertach turystycznych pro-
pozycje przyjazdu do nas.

Tonis i Nowyj Kanal 
na stoku
Tej zimy do Polski zawitały dwie 

ogólnoukraińskie telewizje – Tonis 
i Nowyj Kanal oraz przedstawiciel 
gazety „Siewodnia”. Przewodnikiem 
reprezentantów czwartej władzy był 
Włodzimierz Szczurek, dyrektor 
Polskiego Ośrodka Informacji Tu-
rystycznej w Kijowie. – Powodem, 
dla którego Polska Organizacja Tury-
styczna zaprosiła gości z Ukrainy jest 
promocja turystycznej atrakcyjności 
Polski, a w tym wypadku Beskidów 
i województwa śląskiego. Ideą tej 
podróży prasowej było pokazanie 
z jednej strony propozycji narciar-
skich ośrodków, a z drugiej innych 
regionalnych ciekawostek. Byliśmy 
między innymi w Pszczynie, Szczyr-
ku, Wiśle, Korbielowie oraz Istebnej. 
Zobaczyliśmy przede wszystkim do-
brze przygotowane trasy, eleganckie 
hotele i ośrodki spa. Wszyscy są 
zgodni, że oprócz jazdy na nartach, 
innych rozrywek tu nie brakuje – 
podkreśla Włodzimierz Szczurek, 

Polska Organizacja Turystyczna. 
Ekipie z Ukrainy wszędzie towa-

rzyszyły kamery. Na stoku narciarskim, 
podczas rozmaitych zabiegów, czy ho-
telowym basenie. Kiedy już wszystkie 
materiały zostaną zebrane i zmonto-
wane, to będą się ukazywać w dwóch 
telewizjach, jako 3-minutowe wiadomo-
ści podczas serwisów. Niewykluczone 
też, że powstanie z tego duży materiał, 
który będzie już od grudnia zachęcał 
Ukraińców do przyjazdu w polskie góry 
w przyszłym sezonie. 

Istebna zachwyciła
Największe wrażenie na go-

ściach ze Wschodu zrobił przede 
wszystkim kompleks Istebna Za-
groń i centrum zdrowia Meridian. 
– Zaimponowało mi to, że tak wielu 
doktorów, którzy preferują bardzo 
różne rodzaje uprawiania medycyny, 

można było znaleźć w jednym miej-
scu. Nigdy wcześniej czegoś takiego 
nie widziałem i na pewno każdemu 
polecę to miejsce. Urzekł mnie także 
krajobraz, jak tylko wyjechaliśmy 
wyciągiem na samą górę. Myślę, że 

wrócę tu w przyszłym roku, żeby 
nauczyć się porządnie jeździć na 
snowboardzie – zaznacza Kostja 
Michaiłow z Nowego Kanalu. 
– W naszych relacjach na pewno 
będziemy zwracać uwagę na 
to, jak wiele osób jeździ na 
nartach w Polsce, a przede 
wszystkim ile dzieci garnie się 
do tego sportu. Coś takiego na 
Ukrainie nie występuje i to na 
pewno zrobiło na mnie wra-
żenie. Przyjadę tutaj jeszcze 
prywatnie, bo można pojeź-
dzić całą rodziną – dodaje 
Natalia Folowczuk z Tonis. 

Jedyny przedstawiciel prasy 
w tym gronie, Andrij Mazur zwró-
cił uwagę nie tylko na doskonałą 
infrastrukturę narciarską ośrodka 
Zagroń Istebna, ale przede wszystkim 
szybki rozwój. – Tempo prac tutaj jest 
po prostu niesamowite. Jak tak dalej 
pójdzie i wszystko będzie się sprawnie 

rozwijało, to może to być w przyszłości 
realna konkurencja dla Tatr. Podoba 
mi się też kultura jazdy na nartach 
w Polsce. Ci, którzy nie umieją jeździć 
nie blokują jazdy doświadczonym nar-

ciarzom, co niestety 

bardzo często zdarza 
się na Ukrainie – uważa dziennikarz 
gazety „Siewodnia”. Andrij Mazur 
miał też kilka rad, jak usprawnić dzia-
łanie ośrodków narciarskich w Polsce: 
– Chodzi o komunikację pomiędzy po-
szczególnymi stacjami. Dla turystyczny 
zagranicznego sposób przemieszczenia 

się może stanowić duże problem, je-
żeli nie pojawią się czytelne znaki, jak 
dojechać w konkretne miejsce. Takie 
coś powinno już działać od lotniska 
w Pyrzowicach – wyjaśnił. 

Media doceniły także ośrodek 
Pilsko w Korbielowie. – Dla 
mnie, czyli osoby, która 
dopiero uczy się jeździć na 
nartach, pozytywnie wypadli 
przede wszystkim instrukto-
rzy. Byłam kiedyś w Szwecji 
i tam próbowałam się na-
uczyć jazdy, ale nie udało mi 
się. Dopiero na Pilsku prze-
konali mnie, żebym jeszcze 
raz spróbowała i już wiem, że 

warto było. Doceniam ich kwalifi ka-
cje i podejście do swojej pracy. Cieszę 
się, że mogłam odwiedzić Wasz kraj 
zimą – mówi Irena Korol z Tonis. 

Polska Organizacja Turystyczna 
też chwali sobie współpracę z ukra-
ińskimi mediami i widzi jej efekty. 
– Trudno powiedzieć, jak takie wy-
jazdy z ukraińskimi dziennikarzami 
przekładają się potem na przyjazd 
naszych wschodnich sąsiadów do 
Polski. Najczęściej po prostu pytam 
się poszczególnych ośrodkach, czy tych 
turystów jest po naszych wizytach wię-
cej. Zazwyczaj tak jest. Możemy też na 
to spojrzeć w skali makro i wtedy ruch 
turystyczny z Ukrainy zdecydowanie 
rośnie w siłę, ale to nie jest przecież 
w tym przypadku miarodajne, bo 
wpływają na to także inne czynniki – 
podsumował Włodzimierz Szczurek. 

Pozytywne opinie ukraińskich 
dziennikarzy na pewno cieszą. Je-
żeli ktoś w Kijowie, Doniecku czy 
Charkowie wahał się czy warto się 
wybrać do Polski na narty, to teraz 
powinien już nie mieć żadnych 
wątpliwości. 

Oferta na Ukrainę
Polskie ośrodki narciarskie stają się coraz popularniejsze w Europie. Już niedługo na stoki do 
Korbielowa i Istebnej powinni przyjeżdżać goście ze wschodu kontynentu. Pozytywne opinie 
dziennikarzy z Ukrainy na pewno ich do tego zachęcą. 

Ekipie z Ukrainy wszędzie towarzyszyły kamery. Na stoku narciarskim, podczas rozmaitych zabiegów, czy hotelowym basenie. Kiedy już wszystkie ma-teriały zostaną zebrane i zmontowane, to będą się ukazywać w dwóch telewizjach, jako 3-minutowe wiadomości podczas serwisów

– Zaimponowało mi to, że tak wielu doktorów, którzy preferują bardzo różne rodzaje 
uprawiania medycyny, można było znaleźć w jednym miejscu — mówi Kostja Michaiłow.

Przewodnikiem dziennikarzy był Włodzimierz Szczurek (w środku).

Ekipa ukraińskiej telewizji w kompleksie Zagroń-Istebna.
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W naszych gabinetach zabiegowych znajdą Państwo fachową i skuteczną pomoc 
międzynarodowej wykwalifi kowanej kadry medycznej różnych specjalizacji: profesorów 
medycyny oraz lekarzy tradycyjnej medycyny chińskiej, fi zjoterapeutów, specjalistów ds. 

rekreacji i wypoczynku, psychoterapeutów, specjalistów ds. medycyny estetycznej. 

C��� �����nd��y�� ������ n� �y�ią�� n�r�i�r���� Za�r��
ZIMOWY SZOKUJE

16.02.2013 r., sobota Karnet z golonką
Dania będą wydawane na podstawie ważnych karnetów 
narciarskich dla pierwszych 100 osób. *, **

17.02.2013 r., niedziela Karnet z soczkiem
Soczki dla pierwszych 100 osób.
* Minimalna kwota karnetu 30 PLN. ** Dania wydawane pod wiatą grillową w godzinach od 15:00-17:00 *** Gratisowe karnety dostępne w kasie wyciągu.

W ośrodku istnieje możliwość zdiagnozowania całego organizmu poprzez najno-
wocześniejsze metody badań, prowadzonych przez wybitnego specjalistę, dr Leonida 
Alfredowicza Kriworuczko. Doktor Kriworuczko praktykuje od 1980 r. w szpitalach w Kijowie 
jednocześnie prowadząc specjalizację na Uniwersytecie Kijowskim – Katedra Fizjologii 
Człowieka. Naukowiec z Ukrainy dokonuje diagnostyki organów wewnętrznych ciała za 
pomocą pomiaru ich temperatury, gdyż jest ona zintegrowanym wskaźnikiem procesów 
zachodzących w organizmie, a jej pomiar jest bezpośrednim dowodem na to, czy dany organ 
funkcjonuje prawidłowo. Na podstawie zgromadzonych danych, doktor jest w stanie określić, 
które narządy wymagają terapii a także je wyleczyć. Zapisy na zdiagnozowanie całego ciała 
odbywają się w recepcji Meridian oraz pod numerem tel. 33 483 20 35.

Irena z Rudy Śląskiej 
– Zdecydowałam się na 
masaż egipski i dzięki temu 
dowiedziałam się, że nasze 
ciało jest porównywane do 
piramidy: głowa, tułów i ra-
miona tworzą jedną piramidę, 
a części ciała od pasa w dół 
– drugą piramidę. U każdego 
z nas dominuje także inny 

metal i w zależności od tego, ciało dzielimy na: ciepłe, zimne, wilgotne i suche. 
Masażysta wyjaśnił mi także, że w masażu egipskim stosowana jest numero-
logia: imię osoby masowanej i imię matki tejże osoby. Każda litera w alfabecie 
ma przypisaną cyfrę. Numery imion liczone są razem 
i w ten sposób dopasowywany jest do danej osoby 
odpowiedni masaż. 

Bogdan z Warszawy – Niezbyt często korzystam 
z usług masażystów i jak do tej pory znałem jedynie masaż 
klasyczny i tajski. Po raz pierwszy w ośrodku Meridian 
spróbowałem masażu mongolskiego pleców i przyznam, 
że czuję się bardzo dobrze. Nie jest on co prawda tak 
intensywny jak masaż tajski, ale po całym dniu spędzonym 

na stoku stanowi prawdziwy 
relaks. Mam wrażenie, że 
masażysta skupiał się głownie 
na „rozcieraniu” oraz uciskaniu 
pewnych punktów. Tak czy 
inaczej myślę, że to nie ostatni 
raz kiedy skorzystałem z ma-
sażu w ośrodku. Jestem tu na 
feriach już po raz drugi i pewnie 
będę wracał. Spodobało mi się 
w Istebnej, a warunki na stoku są idealne, szczególnie dla początkujących narciarzy.

Joanna z Warszawy – Dla siebie wybrałam masaż chiński całego ciała. 
Muszę przyznać, że po ponad godzinnym seansie 
czuję się zrelaksowana i wypoczęta jak nigdy. Masaż 
obejmował całe ciało, łącznie z palcami u rąk i stóp 
oraz z twarzą. Masażysta dłońmi wykonywał bardzo 
wiele precyzyjnych ruchów, co było dla mnie szcze-
gólnie zaskoczeniem. Polecam ten masaż wszystkim 
tym, którzy są spięci, zestresowani i zmęczeni. Nie 
jest to masaż zbyt intensywny, ale ukierunkowany na 
rozluźnienie. Teraz czuje się wypoczęta i gotowa na 
nowe szaleństwa na stoku. 

Meridian 

– Centrum Zdrowia 

i Energii  

tel.: + 48 33 483 20 35

e-mail: 

meridian@istebna.org, 

www.meridian.istebna.org

Kompleks 

Zagroń Istebna  

 Zaolzie 1588, 

43-470 Istebna, Polska, 

RECEPCJA CZYNNA 24h 

na dobę, 

Rezerwacja 

indywidualna i grupowa, 

tel.: +48 33 483 20 34,

e-mail: 

zagron@istebna.org, 

www.istebna.org

Pilsko – Jontek 

Korbielów 

ul. Sitki 8, tel. 33 483-20-27, 

e-mail: recepcja@pilsko.org, 

www.pilsko.org

MERIDIAN Centrum Zdrowia i Energii 

Walentynki w Meridian
Dzień zakochanych to szczególny czas, w którym na wiele 

sposobów można okazać swą miłość drugiej osobie. Sprawimy, 
że chwile spędzone w Meridian będa naprawdę wyjątkowe. 
Wspólny masaż, ciepłe zapachowe olejki do ciała, chwila relaksu 
przy nastrojowej muzyce i słodkim poczęstunku na długo 
utrwalą ten dzień w Waszej pamięci.

Skład pakietu:
  Subtelny i relaksacyjny masaż ciepłymi aromatycznymi olejkami dla Niej 

i dla Niego (50 min.)
 Do wyboru: chiński lub mongolski masaż stóp (20 – 30 min.)
 Muzykoterapia w specjalnej sferze relaksu
 Słodki poczęstunek dla obojga Zakochanych
 Do wyboru: lampka czerwonego wina lub bezalkoholowy drink owocowy.
Dodatkowo 50% zniżki na wstęp do Parku Wodnego Olza

(oferta obowiązuje w terminie 9-17 lutego 2013  r.) Prosimy o wcześniejszą rezerwację

DARMOWE TESTY
SPRZĘTU SNOWBOARDOWEGO Istebna, Zagroń 

w dniach 16-17
 lutego 2013

M e t o d a  K o f u s o

Meridian proponuje kilkanaście typów masaży. 
Z nowości polecamy tradycyjny masaż egipski, wykonywany przez Egipcjanina.
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Rywalizacja o „Istebniański 
Bruclik” już na stałe weszła do 
kalendarza sportowych imprez 
w Polsce. Zawody narciarskie 
organizowane są od 1974 roku 
przez gminę Istebna. Od początku 
cieszą się dużym zainteresowa-
niem wśród dzieci i dorosłych 

z całego kraju, ale także zawod-
ników z Czech oraz Słowacji. Co 
sprawia, że bieg jest tak popular-
ny? Przede wszystkim w imprezie 
mogą startować zarówno zawod-
nicy zrzeszeni w klubach, jak 
i osoby indywidualne, które trak-
tują udział w biegu jako zabawę. 

Dlatego licznie zgromadzeni kibice 
w Istebnej mogą oglądać w akcji 
dzieci, kobiety i mężczyzn. 

W tym roku fani nart biego-
wych po raz kolejny nie zawiedli 
organizatorów. Impreza zgroma-
dziła na starcie ponad 200 bie-
gaczek i biegaczy. Zawody – jak 

co roku – odbyły się na trasach 
biegowych Polskiego Związku 
Narciarskiego w Istebnej Kuba-
lonce. W biegu obowiązywał styl 
klasyczny, a zawodnicy rywali-
zowali w kilkunastu kategoriach 
wiekowych na dystansie 5, 10 i 15 
kilometrów. 

Zdobywcy pierwszych trzech 
miejsc w każdej kategorii otrzymali 
puchary, nagrody rzeczowe oraz dy-
plomy. Nagroda główna, czyli Isteb-
niański Bruclik została wręczona 
dodatkowo zwycięzcy biegu głów-
nego mężczyzn na 15 kilometrów. 

W tym roku najlepszy okazał się 
Paweł Klisz, reprezentujący LKS 
Klimczok Bystra i to on otrzymał 
góralską kamizelkę. Ważne też, że 
każdy zawodnik po ukończonym 
biegu mógł liczyć na pamiątkowy 
medal oraz ciepły posiłek i herbatę. 
Podczas imprezy nie zabrakło gó-
ralskiej muzyki w wykonaniu kapeli 
regionalnej oraz wspomnień z kart 
historii tego wyjątkowego biegu. 

Kolejne zawody już za rok 
i wtedy trasy biegowe Kubalonki 
pewnie ponownie zapełnią się 
narciarzami. (AL)

www.kurierpolski24.pl08 Region

 Antoni Strzelecki

W 2011 roku w Rybniku 
unijna norma związana z zanie-
czyszczeniem powietrza została 
przekroczona 124 razy, w zeszłym 
roku nie było lepiej, padały kolejne 
rekordy zatrutego powietrza. Cen-
trum Zarządzania Kryzysowego 
Wojewody Śląskiego w Katowi-
cach apelowały, by osoby cierpiące 
z powodu przewlekłych chorób 
układu oddechowego oraz dzieci 
i osoby starsze ograniczyły prze-
bywanie na dworze! Sytuacja nie 
poprawiła się również w tym roku. 
Mieszkańcy powiedzieli „ dość”. 

Do Sądu Okręgowego w Gliwi-
cach (ośrodek zamiejscowy w Ryb-
niku) trafił już pozew przeciwko 
Skarbowi Państwa. Zdzisław 
Kuczma, jeden z mieszkańców, 
skarży w nim Ministerstwo 
Środowiska za fatalny stan po-
wietrza w regionie. Rybniczanin 
żąda, by sąd zobowiązał państwo 
do wprowadzenia do 30 czerwca 
2014 roku obowiązku sprzedaży 

wyłącznie ekologicznych kotłów. 
Chce również, aby do tego czasu 
został w Polsce wprowadzony za-
kaz spalania w gospodarstwach 
domowych nieekologicznych pa-
liw, np. mułów węglowych. Żąda 
też symbolicznego odszkodowania 
w wysokości 10 tysięcy złotych.

Autor pozwu od ponad 30 lat 
mieszka w Rybniku. Dowodzi, że 
stan powietrza narusza zdrowie 
oraz prawo do życia w czystym i nie-
skażonym środowisku. W sezonie 
grzewczym rybniczanin cierpi na 
chroniczny kaszel, doznaje częstych 
zapaleń górnych dróg oddecho-
wych, ma trudności z oddychaniem. 
Wszystkie te schorzenia ustępują po 
zakończeniu okresu grzewczego, nie 
wiążą się one z sezonem zimowym 
czy też z temperaturą, ale bezpo-
średnio z zatruciem powietrza. 
W sezonie grzewczym wyjście na 
ulicę czy w ogóle poza budynek wią-
że się z koniecznością oddychania 
śmierdzącym powietrzem, zawiera-
jącym trujące pyły. Problemem jest 
także przewietrzenie mieszkania.

„Powód nie traktuje swojego 
żądania jako sposobu pozyskania 
środków finansowych, a jedynie 
upatruje w nim próby zmiany 
istniejącego i sankcjonowanego 
od wielu lat stanu faktycznego 
i prawnego, dotyczącego zatrucia 
środowiska i tolerowania takiego 
stanu przez organy państwowe” 
– czytamy z pozwie.

Pozew wpłynął do sądu 
23 stycznia. Wcześniej Kuczma 
razem z grupą mieszkańców 
poskarżył się na państwo polskie 
do Komisji Europejskiej. Zarzucił 
państwu, że niewiele robi w spra-
wie zanieczyszczenia powietrza.

Rybniczanie są podzieleni. Jedni 
stoją murem za Kuczmą. Inni wyty-
kają mu, że kiedy był komendantem 

policji w Rybniku (teraz jest na eme-
ryturze), wówczas nic nie mówił 
o smogu. Region rybnicki jest też 
specyficzny. Wiele osób wciąż żyje 
z pracy w kopalni, otrzymuje depu-
taty węglowe. Ludzie ci podkreślają, 
że nie stać ich na opalanie domów 
gazem czy innymi ekologiczny-
mi paliwami.

Miasto organizuje z kolei de-
batę „Skąd się bierze smog w Ryb-
niku? “. Odbędzie się w czwartek, 
31 stycznia, o godz. 15 w Urzędzie 
Miasta Rybnika. – Zaprosiłem spe-
cjalistów z Politechniki Śląskiej, 
Uniwersytetu Śląskiego, Głównego 
Instytutu Górnictwa i Instytutu 
Meteorologii i Gospodarki Wod-
nej. Każdy z ekspertów przedstawi 
swoje stanowisko w sprawie zanie-
czyszczenia powietrza w Rybniku, 
po czym będzie czas na wspólną 
dyskusję nad problemem. Chcemy 
jednoznacznie określić czynniki 
przyczyniające się do pogarsza-
nia jakości powietrza w Rybniku 
– mówi Adam Fudali, prezy-
dent Rybnika.

Skarżą Polskę za smog
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Zdzisław Kuczma ma dość smogu w Rybniku

Rywalizowali  
o „Istebniański Bruclik”
10 lutego już po raz 38. odbył się Międzynarodowy Bieg Narciarski o „Istebniański Bruclik”. 
Jak zwykle nie brakowało sportowych emocji, ale uczestnicy i kibice mogli liczyć przede 
wszystkim na dobrą zabawę. 
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W hospicjum są dwa oddzia-
ły: dla dorosłych i dla małych 
pacjentów. Na oddziale dziecię-
cym przebywa obecnie pięcioro 
z nich. Jeden dwunastolatek, 
reszta to dzieci w wieku czterech 
lat. Zwykle w ciągu dnia wszyscy 
gromadzą się w świetlicy, ale nie 
słychać tu wesołych okrzyków, jest 
raczej cicho. Małą Zuzię na rękach 
nosi siostra oddziałowa, dziew-
czynka zasypia. – Pracuję tu od 
17 lat, trafiłam zaraz po szkole do 
hospicjum i nie wyobrażam sobie 
już pracy w żadnym innym miej-
scu, choć człowiek na początku nie 
wiedział, na co się pisze. Gdybym 
wiedziała, może by mnie tu dziś 
nie było. W hospicjum człowiek 
zżywa się z każdym pacjentem, ale 
on prędzej czy później odchodzi – 
opowiada Barbara Kuczek, siostra 
oddziałowa. 

Hospicjum Cordis swoją dzia-
łalność rozpoczęło 22 lata temu 
w Mysłowicach. Wtedy młoda 
lekarka, Jolanta Grabowska zde-
cydowała się na jego poprowadze-
nie. – Byłam członkiem komitetu 
obywatelskiego w roku 89, po wy-
granej Solidarności, na zebraniu 
przydzielono mi stworzenie hospi-
cjum. Choć chciałam być pediatrą 
musiałam zweryfikować swoje 
plany.  Wtedy, jako młody lekarz 
dowiedziałam się, że człowiek nie 
musi umierać w bólu – wspomina 
dr. Jolanta Grabowska-Markow-
ska. To był impuls dla powstania 
hospicjum Cordis.

Budynek w Mysłowicach był 
siedzibą hospicjum przez wiele 
lat, ale nie nadawał się dłużej do 
użytku więc hospicjum przenie-
siono do katowickiej dzielnicy 
Janów. W nowej lokalizacji jest 
38 miejsc. Pobyt jest całkowicie 
bezpłatny. – Każdy chory ma tu 
swój pokój z łazienką, który może 
sobie urządzić wedle uznania. Choć 
żyjemy wspólnie, czasem nadcho-
dzi moment, że pacjent chce zostać 
sam. Staramy się mu to zapewnić 
– dodaje pani doktor.

Hospicjum ma być jak dom – 
ciepły i bezpieczny. Na chorych 
czeka tu opieka psychologiczna 
i duchowa, ale hospicjum nie jest 
przymusem. – Powrót do domu 
jest możliwy w każdym momen-
cie.  To nie jest miejsce ostatecznie, 
a niektórym się wydaje, że z ho-
spicjum się nie wychodzi – mówi 
pani dyrektor.

Chorzy mają do dyspozycji 
ogromną salę, gdzie odbywają się 
zajęcia terapeutyczne. Wolontariu-
sze zachęcają do malowania czy 
szydełkowania. Często ze strony 
chorego pada pytanie: po co mam 
to robić? Kiedy się dowiaduje, że 
te rzeczy mogą zostać sprzedane 
na aukcji i wspomóc hospicjum 
przestaje pytać. Codziennie pa-
cjenci dostają pięć posiłków, są 
one zróżnicowane, bo nie wszyscy 
chorzy mogą jeść to samo. Jednak 
gdy pacjent np. prosi o pomido-
rówkę, zwykle na następny dzień 
ją dostaje. Zabiegi i poradnia 
także dostępne są w elastycznych 
godzinach. 

W ośrodku pracują też rehabi-
litanci. Ich zadaniem jest codzien-
ne ćwiczenie z chorymi. – Zdarza 
się, że ktoś odmawia ćwiczeń, nie 
widzi sensu. Ważne jest wtedy wy-
znaczanie celów i pokonywanie 
ich. Zresztą ćwiczenia w grupie 
motywują – nikt nie chce odsta-
wać od reszty, dlatego bardziej się 
stara – opowiada Agata Strzelec-
ka, rehabilitantka na oddziale dla 
dorosłych. 

Sposób przyjęcia do hospicjum 
warunkuje kontrakt z NFZ. – Do 
naszej poradni najlepiej przyjść 
ze skierowaniem od lekarza 
pierwszego kontaktu. Tam zostaje 
podjęta decyzja czy chory trafi do 
hospicjum na stałe, czyli na tzw. 
pobyt stacjonarny. Może też zostać 
zakwalifikowany do opieki domo-
wej czy do pobytu dziennego, kiedy 
pacjent jest codziennie dowożony 
do ośrodka, otrzymuje posiłki 
i opiekę – opowiada dr Jolanta. 

Aby zostać wolontariuszem wy-
starczy przyjść i zapytać. Można 

zostać wolontariuszem akcyjnym, 
czyli kimś, kto pomaga w organi-
zacji różnych wydarzeń, jest też 
w stanie coś uprzątnąć bądź napra-
wić na terenie ośrodka. Taka osoba 
nie musi mieć ukończonych 18 lat. 
Drugim rodzajem wolontariatu 
jest tak zwany medyczny, w któ-
rym ma się kontakt z pacjentem. 
W tym przypadku wymagana jest 
pełnoletność, zawód nie jest ważny. 
Taka osoba jest potrzebna chociażby 
po to, aby posiedzieć z chorym. – 
Wolontariusz, który chce pomagać 
w hospicjum musi być pogodzony ze 
sobą i wiedzieć czego chce od życia. 
On nie przychodzi tu na autoterapię. 
Jeśli ktoś ma taki zamiar, niech najle-
piej od razu zrezygnuje – mówi nam 
Małgorzata Janicka, koordynatorka 
wolontariuszy. 

Pokora, cierpliwość, wytrwa-
łość i umiejętność pracy w gru-
pie. Takie cechy powinien mieć 
wolontariusz. Najpierw przepro-
wadzana jest z nim rozmowa, 
potem ankieta z psychologiem. Na 
tej podstawie dokonuje się oceny 
kandydata. – Często przychodzą do 
nas osoby w żałobie, które czują, że 
przez pomoc u nas poradzą sobie ze 
stratą. Im odradzamy wolontariat 
– wyjaśnia pani Małgorzata. 

Wolontariusze przychodzą raz, 
dwa razy w tygodniu na kilka go-
dzin. Personel hospicjum też zmie-
nia się co kilka godzin. Wszystko 
po to, żeby wytrwać w tej pracy, 
nie wypalić się. Często też ktoś 
z nich płacze, ale wzruszenie i łzy 
nie są tu niczym złym. 

Jednym z wolontariuszy, który 
od kilku lat przyjeżdża do hospicjum 
jest Roksana. Ta młoda kobieta, któ-
rą na korytarzach widuje się zwykle 

z wiertarką czy śrubokrętem, speł-
nia się w nietypowej roli – jest „złotą 
rączką”. – Jestem wolontariuszem od 
czterech lat. Wszystko zaczęło się, 
kiedy w szkole zorganizowali wyjazd 
do hospicjum. Raz przyjechałam i zo-
stałam. Zwykle przyjeżdżam tu dwa 
razy w tygodniu, głównie w soboty na 
kilka godzin – opowiada Roksana, 
studentka z Piekar Śląskich. 

Hospicja w Polsce pojawiły się 
dopiero w latach 80. Dlaczego? 
Ponieważ to miejsca, których po-
wstanie wymusiła rzeczywistość. 
– Chory, który dawniej odszedłby 
szybko dziś, ze względu na rozwój 
medycyny, żyje. Należało zatem 
przeformułować pojęcie pomocy 
dla drugiego człowieka. Dawniej 
wystarczyło potrzymać go za rękę. 
Teraz potrzebuje on kompleksowej 
opieki, którą zapewnić może tylko 
pełny zespół pielęgniarek, leka-
rzy, psychologów, rehabilitantów, 
księży, terapeutów zajęciowych 
i wolontariuszy – tłumaczy doktor 
Jolanta Grabowska-Markowska. 

W którym momencie choroby 
hospicjum staje się niezbędne? Po-
winni tu trafić ci, którzy już wiedzą, że 
przegrali walkę z chorobą. Takie osoby 
mogą uczęszczać na terapię, korzystać 
z poradni lub po prostu pozostać na 
stałe. – Wcale nie trzeba czekać na 
moment, aż stan zdrowia pacjenta 
będzie bardzo zły. Tutaj pracujemy nad 
życiem godnym do końca. Często chory 
zgłasza się do nas zbyt późno. Zostaje 
wtedy niewiele czasu na uporządko-
wanie i zamknięcie różnych spraw, 
a z obserwacji wiemy, że tak łatwiej 
umierać – wyjaśnia dr Grabowska. 

A jak rozmawiać o śmierci? Nie 
istnieje na to uniwersalny patent. 
Nigdy jednak żaden chory, przebywa-
jący w hospicjum Cordis nie poprosił 
o przyśpieszoną śmierć. – Współczesne 
rozmowy o eutanazji świadczą o naszej 
nieudolności. Człowiek prosi o to, kiedy 
jest osamotniony, kiedy nieumiejętnie 
uśmierza się jego ból, nie zabezpiecza 
jego potrzeb. Opieka nad śmiertelnie 
chorym wymaga jednak pieniędzy, 
więc większość rozmów o eutanazji 
krąży wokół tej kwestii. Niektórym się 
wydaje, że zamiast wydawać pieniądze 
na zespół medyczny wystarczy jeden 
zastrzyk. Jeśli tak będziemy myśleć to 
wrócimy do czasów faszyzmu – mówi 
pani dyrektor. Hospicjum to nie al-
ternatywa wobec eutanazji, to  ostry 
sprzeciw – Jeśli ktoś mówi o eutanazji, 
zawsze pytam, co takiego zrobił, żeby 
ulżyć drugiemu człowiekowi – okazuje 
się, że nic.  Może gdyby wciągnęli do 
niego rękę, ten człowiek nie poprosił by 
o śmierć – podsumowuje dr Jolanta 
Grabowska. 

Jeżeli chcesz przekazać 1 pro-
cent podatku na Hospicjum Cordis 
do rocznego zeznania PIT należy 
wpisać: Społeczne Towarzystwo 
Hospicjum Cordis oraz numer 
KRS 0000040314 Adres: ul. Teofila 
Ociepki 2, 40-413 Katowice 

Numer konta: 89 1240 4315 
1111 0000 5300 6941 

Życie godne do końca
W Polsce istnieje ponad 150 hospicjów, które obejmują opieką paliatywną nieuleczalnie 
chorych. Jednym z takich ośrodków jest katowickie Hospicjum Cordis. To dom dla tych, 
którzy przegrali walkę z chorobą. Jak wygląda życie z wyrokiem?
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n Wojciech Halarewicz (40 lat) zaj-
mujący dotychczas funkcję dyrek-
tora zarządzającego Mazda Włochy 
od 1 marca obejmie w strukturach 
europejskich marki stanowisko 
Wiceprezesa ds. Komunikacji, 
podlegając bezpośrednio Prezesowi 
i Dyrektorowi Generalnemu Mazda 
Motor Europe, Jeffowi Guytonowi. 
Nasz rodak będzie odpowiedzialny 
za strategię i działania w zakresie 
komunikacji marketingowej Mazda 
Motor Europe.
Halarewicz, znający biegle język wło-
ski oraz angielski, ukończył studia na 
Uniwersytecie Wrocławskim. Dla 
Mazdy pracuje od 2007 roku, jako 
dyrektor generalny, później dyrektor 
zarządzający Mazda Motor Poland. 
Wcześniej obejmował kierownicze 
stanowiska w strukturach Fiat 
Auto Poland.
n Koncern Volkswagena po raz 
pierwszy w swej historii odnotował 
roczną sprzedaż powyżej 9 milio-
nów sztuk (dokładnie 9,07 mln). 
Swój udział w sukcesie mieli też 
Polacy, którzy zarejestrowali w 2012 
roku 64 171 samochodów tej firmy. 
To oznacza, że co piąte auto kupione 
w ub. roku w naszym kraju wypro-
dukowane zostało przez koncern 
VW, ale należy też pamiętać, że do 
niego należą najlepiej sprzedające 
się u nas samochody marki Skoda.
Do rekordowej sprzedaży przyczy-
nili się niewątpliwie mieszkańcy 
Ameryki Północnej, gdzie sprze-
daż w ub roku (w porównaniu 
do poprzedniego) wzrosła aż o 26 
proc, czyli do poziomu blisko 850 
tys sztuk. W tym przypadku jed-
nak dużą część ładowni statków nie 
zajmowały volkswageny i skody, ale 
auta marki Porsche...
n Podczas zbliżającego się Geneva 
Motor Show (początek marca) fir-
ma Rolls-Royce ma zaprezentować 
najszybszy i najmocniejszy model 
w swojej historii. Otrzymał nazwę 
wraith i powstał na skróconej płycie 
podłogowej modelu ghost. Inżynie-
rowie zastosowali sportowe zawie-
szenie, wydajny układ hamulcowy 
i sztywniejszy układ kierowniczy. 
Źródłem napędu będzie silnik V12 
twin-turbo o pojemności 6,6 litra 
mający moc około 600 KM.
– Czego można spodziewać się po no-
wym modelu – spytał nieco retorycz-
nie Torsten Müller-Ötvös, prezes 
i dyrektor zarządzający Rolls-Royce. 
– Ekskluzywnego designu nadwozia 
oraz doskonałych osiągów. Wraith 
będzie niezwykle wyrafinowanym 
i komfortowym autem, wpisującym 
się w 108-letnią tradycję firmy.
n Andrzej Żelazny, który od 2009 
roku pełnił rolę dyrektora gene-
ralnego Chevrolet Poland, został 
mianowany dyrektorem general-
nym nowo utworzonego Regionu 
Europy Północnej, w skład którego 
wchodzą Polska, Szwecja oraz Fin-
landia. W przyszłości region ma być 
rozszerzony o kolejne kraje.

Krótko

 Maciej Rzońca

W tyskiej fabryce Nexteer 
Automotive wyprodukowano 
20-milionowy zespół elektrycz-
nego układu kierowniczego. To nie 
jedyny zakład tej firmy na świecie 

produkujący dla koncernów mo-
toryzacyjnych EPS (Electric Power 
Steering). Jednak i tak do Tychów, 
gdzie wytwarzane są te układy 
od 2003 roku, należy ponad po-
łowa tej ilości. Zakłady Nexteer 
Automotive, także należące do 

światowej czołówki pod względem 
produkcji oraz zatrudnienia, znaj-
dują się także w Gliwicach.

Elektryczne układy sterowania 
(wspomagania) kierownicą stają 
się w motoryzacji coraz powszech-
niejsze, stanowiąc konkurencję dla 
dobrze znanych układów hydrau-
licznych. W fabrykach Nexteer 
Automotive produkowane są od 
1999 roku i, jak wyliczono, po-
zwoliły na zaoszczędzenie przez 
kierowców niemal ośmiu miliar-
dów litrów paliwa.

Elektryczne układy kierow-
nicze z Tychów i Gliwic trafiają 
do samochodów największych 
koncernów motoryzacyjnych na 
świecie. Odbiorcami układów 
EPS jest GM, Fiat, Ford, Toyota, 
Chrysler, PSA Peugeot Citroen 
oraz producenci z Indii, Chin oraz 
Ameryki Południowej. Znaleźć je 

można m. in. w modelach Fiata: 
panda, punto II, grande punto, 
500 oraz citroenach C3 i DS3, oplu 
corsa, lancii ypsilon czy fordzie ka.

Nexteer Automotive jest globalną 
firmą produkującą układy kierowni-
cze ze wspomaganiem hydraulicznym 
i elektrycznym, kolumny kierownicze 
oraz produkty do układów jezdnych 
dla producentów oryginalnych po-
dzespołów. W polskich zakładach 
w Tychach i Gliwicach ma zatrudnie-
nie ok. 1150 osób.

Do 2009 roku produkcja 
układów kierowniczych należała 
do firmy Delphi. Potem ta część 
została sprzedana koncernowi Ge-
neral Motors, przyjmując nazwę 
Nexteer Automotive. W 2010 roku 
GM sprzedała Nexteer Automoti-
ve chińskiej spółce Pacific Century 
Motors, która powstała specjalnie 
w tym celu.

Kia opublikowała pierwsze zdjęcia swego najnowszego 
miejskiego samochodu koncepcyjnego. Stylistyka auta, 
zaprojektowanego pod wodzą Petera Schreyera, obecnego 
prezesa Kia Motor Corporation, jest nad wyraz odważna. 
Auto „w realu” zaprezentowane zostanie podczas salonu 
samochodowego w Genewie na początku marca.

 Maciej Rzońca

Model 301 otwiera nowy roz-
dział w historii marki Peugeot. To 
pierwszy model tego producenta 
oznaczony wg nowego kodu. Do-
tychczas środkowe „zero” było 
znakiem rozpoznawczym Peu-
geota, pierwsza cyfra oznaczała 
klasę pojazdu, ostatnia (trzecia) 
jego generację, a w przypadku 
samochodów typu crossover czy 
minivan dublowano wspomniane 
środkowe „zero”.

Oznaczenia nowych modeli 
Peugeota, którego przedstawicie-
lem jest właśnie 301, powinniśmy 
odczytywać od teraz nieco inaczej. 
Nadal pierwsza cyfra oznaczać 
będzie rynkowy segment, a dru-
ga pozostanie „firmowym zna-
kiem” Peugeota. Od teraz jednak 
ostatnia cyfra ma inne znaczenie. 
„Jedynką” sygnowane są modele 
adresowane do najszerszego od-
biorcy, w miarę możliwości naj-
tańsze (niekoniecznie najgorsze 
i najmniej konkurencyjne). Z kolei 
„8” na końcu otrzyma zawsze naj-
nowsza generacja modelu.

Takim właśnie autem wg no-
wej koncepcji Peugeota jest mo-
del 301, który ma trafić w gusta 

szerokiego grona odbiorców, po-
szukujących atrakcyjnego i przy-
stępnego cenowo auta rodzinnego. 
Zaprojektowany został ponadto 
specjalnie na rynki z drogami 
w złym i bardzo złym stanie 
technicznym (a więc poniekąd 
także na nasze drogi) oraz dużych 
różnicach klimatycznych.

Nadwozie „301” ma 444 cm 
długości i oferuje całkiem obszerną 
kabinę pasażerską, wyprzedzając 

pod względem przestronności 
konkurencję z tego segmentu. 
Oferuje także użytkownikom ba-
gażnik o pojemności aż 610 l, a to 
naprawdę dużo. Auto wyposażone 
jest także w systemy ESP i ABS, do 
czterech poduszek powietrznych, 
układ wspomagania awaryjnego 
hamowania czy system mocowa-
nia fotelików dziecięcych ISOFIX.

Kupując peugeota 301 będziemy 
mieli możliwość wyboru trzech 

jednostek napędowych: 1,2 VTi 
72 KM z przekładnią manualną 
lub zautomatyzowaną, 1,6 VTi 115 
KM z przekładnią manualną lub 
automatyczną oraz 1,6 HDi 92 KM 
z przekładnią manualną. To nie są 
wyczynowe silniki, ale zapewniają 
niezłe osiągi, a przede wszystkim 
najniższe z możliwych zużycie paliwa.

W Polsce 301 w najtańszej wer-
sji (access 1,2 VTI 72 KM) kosztuje 
prawie 40 tys zł.

20 milionów ESP

Nowa Kia

Ofensywa Peugeota
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Czołowe 
zderzenie

W Żywcu zderzyły się trzy 
samochody. Pięć osób zostało 
poszkodowanych, w tym jedna 
w stanie krytycznym trafiła 
do szpitala.

Do wypadku doszło wie-
czorem na drodze S-69. Kie-
rujący fordem transitem jadąc 
w kierunku Zwardonia, podczas 
wyprzedzania doprowadził do 
czołowego zderzenia z daewoo 
lanosem, którego prowadziła 
27-letnia mieszkanka Kamesz-
nicy. Następnie ford uderzył 
w wyprzedzanego peugeota. 
W wyniku wypadku, obrażenia 
ciała doznał kierowca – obywatel 
Słowacji – oraz trzej pasażerowie 
forda. Kierująca lanosem kobieta 
w stanie krytycznym trafiła do 
żywieckiego szpitala. Kierowca 
forda był trzeźwy. Policjanci 
ustalają przyczyny wypadku. 

Wpuszczeni  
w domeny

Nawet kilka tysięcy firm mogło 
zostać oszukanych w sumie na po-
nad milion złotych. Oszuści ofero-
wali im zakup domen internetowych 
związanych z nazwą danej firmy.

Sprawę nieuczciwego obrotu do-
menami internetowymi prowadzą 
śląscy policjanci. Przestępczy pro-
ceder trwał od połowy 2010 roku. 
Polegał na wprowadzaniu w błąd 
przedsiębiorców, którym za pośred-
nictwem telemarketingu oferowano 
zakup domeny internetowej związa-
nej z nazwą firmy pokrzywdzonego. 
Wykorzystując niewiedzę kontra-
hentów zawierano niekorzystne dla 
nich umowy w formie telefonicznej. 
Egzekucję należności związanych 
z umowami przekazywano firmie 
windykacyjnej. Policjanci zatrzy-
mali ponad 50 komputerów oraz 
kilkadziesiąt nośników pamięci 
wykorzystywanych do popełniania 
przestępstw. Działania przepro-
wadzono jednocześnie na terenie 
Warszawy, Wrocławia i Rzeszowa. 
Do chwili obecnej zawiadomienie 
o popełnieniu przestępstwa złożyło 

ponad 500 przedstawicieli pod-
miotów gospodarczych. Policjanci 
szacują, że liczba pokrzywdzonych 
w tej sprawie jest dziesięciokrotnie 
większa, a wysokość strat sięga mi-
liona złotych.

Wandale  
zniszczyli 
groby

Proboszcz parafii św. Jadwigi 
Śląskiej w Katowicach-Szopie-
nicach dokonał szokującego od-
krycia. Dwie osoby zniszczyły 
ponad 70 grobów na miejscowym 
cmentarzu przy ulicy Brynicy.

Do dewastacji cmentarza doszło 
w nocy. Wandale porozbijali płyty 
nagrobne, tabliczki z nazwiskami 
zmarłych oraz powywracali krzy-
że. Zniszczeniu uległy 72 groby. Jak 
mówili mieszkańcy Szopienic, to nie 
pierwsza dewastacja na tym cmenta-
rzu. Jak się okazało był to chuligański 
wybryk, a nie wyczyn satanistów. Za 
pomoc w ustaleniu wandali policja 
wyznaczyła nagrodę pieniężną. 
Przełomem w sprawie okazało się 
legitymowanie przeprowadzone przez 
policjantów w rejonie cmentarza. Na 
jego podstawie zatrzymano dwóch 
mieszkańców Katowic w wieku 20 
i 16 lat. Obaj przyznali się do winy. 
Sprawcom grozi kara 5 lat więzienia 
za zniszczenie mienia i sprofanowanie 
miejsca pochówku. Dotychczasowe 
straty oszacowano na ponad 100 
tysięcy złotych.

Napad na salon 
fryzjerski

Do fryzjera 20-latek przyszedł 
w kominiarce i z nożem. Mimo że 
udało mu się uciec z pieniędzmi, 
to po kilkunastu godzinach już 
siedział w policyjnym areszcie.

Do napadu na salon fry-
zjerski doszło w Tarnowskich 
Górach–Strzybnicy. Zamasko-
wany sprawca uzbrojony w nóż 
zażądał od właścicielki pieniędzy 
i telefonów. W sumie ukradł 
400 złotych oraz dwa telefony 
komórkowe. Po kilkunastu go-
dzinach poszukiwań policjanci 
zatrzymali 20-letniego miesz-
kańca Tarnowskich Gór, który 
ukrywał się u swojej dziewczyny 
w Kaletach. Okazało się, że za-
trzymany mężczyzna miał już 
swoim koncie napad rabunkowy. 
Przestępca trafił już do aresztu. 
Za napad grozi mu nawet 12 lat 
pozbawienia wolności. 

Śmierć  
na pasach

Tragedia na drodze w po-
wiecie bielskim. Jadący hondą 
19-latek śmiertelnie potrącił na 
przejściu dla pieszych 87-letniego 
mężczyznę. 

Wypadek miał miejsce na 
ulicy Bielskiej w Pisarzowicach. 
Z pierwszych ustaleń wynika, że 
19-letni kierowca hondy potrą-
cił pieszego na oznakowanym 
przejściu dla pieszych. Samochód 
uderzył w pieszego, potem w drze-
wo i wylądował na ogrodzeniu 
pobliskiej posesji. Na skutek do-
znanych obrażeń 87-letni męż-
czyzna poniósł śmierć na miejscu. 
Na razie nie wiadomo, co było 
przyczyną wypadku. Policjanci 
ustalają szczegółowe okoliczności 
tego zdarzenia.

Pościg  
za pijanym 
kierowcą

Pił alkohol i mimo to siadł za 
kierownicą. Mężczyzna wjechał 
w przydrożną latarnię i próbował 
uciekać przed policją pieszo. 

Pijany kierowca uderzył vol-
kswagenem passatem w latarnię 
przy ulicy Łytkowskiego w Żorach. 
Mężczyzna na widok radiowozu 
porzucił rozbity samochód i pró-
bował uciec w kierunku ulicy 
Bramkowej. Po kilkudziesięciu 
metrach został zatrzymany. Po-
licjanci przebadali 49-latka na 
alkomacie i okazało się, że ma 
ponad 1,5 promila alkoholu w wy-
dychanym powietrzu. Kierowca 
tłumaczył, że pierwszy raz pijany 
wsiadł za kierownicę, a uciekał, 
gdyż obawiał się konsekwencji 
karnych. Teraz 49-latkowi grozi 
do 2 lat więzienia oraz zakaz pro-
wadzenia pojazdów.

Tragedia  
na torach

Nie żyje mężczyzna, który 
przechodził przez przejście ko-
lejowe w Żywcu. Na razie nie wia-
domo, dlaczego 43-latek wpadł 
pod pociąg. 

Na strzeżonym przejeździe 
kolejowym został śmiertelnie 
potrącony 43-letni mężczy-
zna. Jak usta li l i policjanci, 
mieszkaniec Żywca w miejscu 

strzeżonego przejazdu kolejo-
wego przy opuszczonych zapo-
rach, przebiegał przez torowisko. 
Wpadł pod nadjeżdżający pociąg 
osobowy relacji Zwardoń – Ka-
towice. W wyniku zderzenia 
mężczyzna poniósł śmierć na 
miejscu. Ruch pociągów w miej-
scu wypadku był wstrzymany. 
Maszynista pociągu był trzeźwy.

Narkotyki  
w domu

Amfetamina, marihuana i 10 
tysięcy złotych. To wszystko zna-
leziono w mieszkaniu 28-letniej 
mieszkanki Częstochowy. 

W mieszkaniu przy ulicy 
1 Maja w Częstochowie policjan-
ci zatrzymali 28-letnią kobietę 
podejrzaną o handel narkoty-
kami. W trakcie przeszukania 
lokalu, śledczy znaleźli 25 porcji 
marihuany oraz 66 porcji konsu-
menckich amfetaminy. Zabez-
pieczono także około 10 tysięcy 
złotych, które najprawdopo-
dobniej pochodziły z transakcji 
narkotykowych. Zatrzymana 
częstochowianka usłyszała już 
zarzut posiadania narkotyków. 
Policjanci ustalają także, czy 
inne osoby były uwikłane w tą 
przestępczą działalność.

Pseudokibice 
zatrzymani 

Mimo że od zadymy z udzia-
łem chuliganów Zagłębia Sosno-
wiec i Zagłębia Lubin minęły już 
prawie 3 lata, to uczestnicy ustaw-
ki wciąż nie mogą spać spokojnie.

Do ustawki pseudokibiców 
z Sosnowca i Lubina doszło 2 maja 
2010 roku. Wówczas w bójce 
udział wzięło kilkadziesiąt osób. 
Policjanci nadal zatrzymują ko-
lejnych uczestników tego zdarze-
nia. Tym razem w ich ręce trafiło 
sześciu mieszkańców Zagłębia 
Dąbrowskiego w wieku 28-32 lat 
oraz 25-letni mieszkaniec Legni-
cy. Wszyscy usłyszeli już zarzuty 
udziału w bójce o charakterze chu-
ligańskim. O ich losie zdecyduje 
teraz prokurator i sąd. Policjanci 
nie wykluczają kolejnych zatrzy-
mań w tej sprawie. 

Bandyta, który napadał na banki zatrzymany
Napadł na banki między innymi w Zabrzu i Tychach. W sumie zrabował kilkadziesiąt tysięcy 

złotych. 40-latek wpadł w Kielcach. Został już tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.
Sprawcą okazał się 40-letni miesz-

kaniec Śląska, który był karany za 
podobne przestępstwa i spędził już 
za kratkami 12 lat. Poszukiwali go 
policjanci z aż 4 województw, bo 
oprócz napadów na banki na Śląsku 
miał na koncie rabunki w Rzeszowie, 
Radomiu i Ostrowcu Świętokrzy-
skim. Bandyta wchodził do placówek 
bankowych zawsze podobnie ubrany 
i działał w ten sam sposób. Miał za-
łożone okulary i czapkę. Wyciągał 
coś, co wyglądało jak pistolet i terro-
ryzował obsługę żądając pieniędzy. 
Ustalono, że za napadami w różnych 
częściach Polski stoi ta sama osoba. 
Policjanci zatrzymali mężczyznę pod-
czas patrolu w Kielcach. Znaleziono 

przy nim broń gazową. Wiadomo już, że 40-latek przyznał się do winy. Nie wiadomo na razie, co zrobił 
ze zrabowanymi pieniędzmi. Grozi mu 12 lat więzienia.
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Ustroń – Zawodzie
wygodne pokoje, wczasy, 

weekendy 
tel.33 854 36 75

www.pokojeewa.net.pl

Usługi fryzjerskie
z dojazdem do domu klienta 

(Katowice i okolice)

32 241 47 46

R E K L A M A

Punkt Informacji Turystycznej
43-470 Istebna 68, +48 33855 61 58; 516 195 614

promocja@ug.istebna.pl, www.istebna.eu
Serdecznie zapraszamy na wypoczynek 

i białe szaleństwo do urokliwej gminy Istebna! 

10.03 Pokaz Mody Anny Drabczyńskiej z okazji Dnia Kobiet, 
Kompleks „Zagroń” Istebna;

     Finałowa Gala Konkursu Oryginalna Kobieta 
Śląska Cieszyńskiego 2012.

21.03 Konkurs Wiedzy o Regionie, 
GOK Istebna

Czeka na państwa mnóstwo atrakcji!

Grzegorz Niemczuk to wy-
bitnie utalentowany pianista, 
laureat wielu konkursów pia-
nistycznych w kraju i Europie. 
Muzeum Zamkowe w Pszczynie 
oraz Towarzystwo Przyjaciół 

Zamku w Pszczynie zapraszają na 
urodzinowy recital chopinowski 
w wykonaniu Grzegorza Niem-
czuka, który odbędzie się w Sali 
Lustrzanej w sobotę, 16 lutego 
o godz. 17.00.

Warsztaty zaplanowane zosta-
ły n a czas ferii czyli od 11 do 22 
lutego w Centrum Kultury Kato-
wice, na placu Sejmu Śląskiego. 
Spotkania od poniedziałku do 
piątku odbywać się będą w go-
dzinach 10.00-16.00. W programie 
spotkań dla dzieci młodszych (6-
10 lat) znajdują się zabawy z in-
strumentami perkusyjnymi, key-
boardem i fortepianem, opowieść 
o funkcji kompozytora w świecie 

muzyki oraz zabawy w kompono-
wanie. W programie spotkań dla 
grupy starszej (11-16 lat) znalazły 
się proste ćwiczenia z improwi-
zacji muzycznej i kompozycji in-
spirowane historią i twórczością 
Witolda Lutosławskiego, a także 
ćwiczenia z wyrażania nastroju 
poprzez muzykę. Udział w warsz-
tatach jest bezpłatny. Zgłoszenia 
przyjmowane są na: zdzislaw.
smucerowicz@ck.art. pl

„W stepie szerokim, czyli wypra-
wa w sicz górnośląską” to pierwszy 
spacer z Piekar Śląskich do Czeladzi. 
9 lutego wszyscy chętni będą mieli 
okazję przejść śladami Niewidzialnego 
Kozaka trasę wiodącą od Dąbrówki 
Wielkiej przez Przełajkę, Grodziec, aż 
po Piaski. Uczestnicy będą poruszać 

się pośród zasypanych śniegiem pół, 
łąk i hałd, dlatego warto pamiętać 
o ciepłym ubiorze i termosie. Udział 
w przedsięwzięciu jest tradycyjnie 
bezpłatny. Zbiórka: godz. 9.45, 
przystanek KZK GOP: Dąbrówka 
Wielka Rozalki. Informacje i zapisy: 
pawel.graja@ck.art.pl.

Testimonium autorstwa Jana 
Maszczyszyna to zbiór niejedno-
krotnie wyróżnianych na portalu 
www.fantastyka.pl opowiadań spod 
znaku klasycznej science fiction, 
klasycznej, ale jednak dość odległej 
od tzw. hard SF, bazującej ściśle na 
naukowej futurologii. Co prawda fani 
tej drugiej nie rozczarują się, bo od-
najdą tu kosmitów, gwiezdne wojaże, 
przedziwne osiągnięcia technologii, 
próby ukazania kierunku rozwoju 
ludzkości i cywilizacji, a także teksty 
dotyczące ludzkiej moralności czy 
roztrząsające problemy egzystencjalne 
i religijne. Wszystko to jednak podane 
w języku już nie tak oczywistym dla 
literatury popularnej, lecz dużo bar-
dziej intensywnym, mrocznym, żeby 
nie powiedzieć obsesyjnym. Czuje się, 
że opowiadania te są nie tylko napisa-
ne, lecz także w jakiś dziwny sposób 
przeżyte. Nieobca im jest także ostra 
ironia i opary absurdu. Człowiek – to 
brzmi dumnie? Po lekturze niniejsze-
go zbioru przyjdzie nam raz jeszcze się 

nad tym zastanowić. Wydawca: War-
szawska Firma Wydawnicza. Cena 
detaliczna: 48 złotych. Konkurs: Jeśli 
chcecie otrzymać książkę, wystarczy, 
że odpowiecie na pytanie, jak brzmi 
nazwisko polskiego pisarza, filozo-
fa i futurologa, który był głównym 
przedstawicielem nurtu fantastyki 
naukowej. Odpowiedzi prosimy 
kierować na adres redakcji. Spośród 
nadesłanych, poprawnych odpowie-
dzi wylosujemy zwycięzcę. 

To dobra wiadomość dla tych, 
którzy preferują „filharmonicz-
ne” walentynki, ponieważ na 
scenie pojawi się Śląska Orkiestra 
Kameralna pod dyrekcją Jacka 
Kraszewskiego wraz z jednym 
z najpopularniejszy dziś wir-
tuozów akordeonu, Markiem 
Andryskiem. Program wypełni 
muzyka Astora Piazzolli, który 
wprowadził do fi lharmonii nie tyl-
ko brata akordeonu – bandoneon, 
ale i tango. Usłyszeć będzie można 

również wyjątkowe piosenki o mi-
łości Marka Grechuty, Seweryna 
Krajewskiego, Johna Lennona oraz 
Eltona Johna (ar. Dariusz Zboch). 
Gościem specjalnym koncertu 
będzie znakomity choreograf 
i reżyser – Henryk Konwiński. 
Dla publiczności przewidziano 
losowanie niespodzianek. Kon-
cert rozpocznie się o godzinie 18, 
w Walentynki, w audytorium sta-
rego budynku Biblioteki Śląskiej 
przy ul. Francuskiej w Katowicach. 

Występ kwartetu smyczkowego Grupa MoCarta 
odbędzie się w Bytomskim Centrum Kultury. 

Grupa MoCarta 
Bytomskie Centrum Kultury za-

prasza na występ Grupy MoCarta. 
Kwartet koncertuje na wszystkich 
kontynentach świata. Po wielkim 
sukcesie programu pt. „Dla Elizy”, 
Grupa MoCarta przedstawia publicz-
ności swój najnowszy program pt. 
„Frak & Roll”. Motto kwartetu brzmi: 
„Jesteśmy na przekór dostojnej po-
wadze sal koncertowych, na przekór 
nużącej codzienności życia muzyków, 
na przekór zaprzysięgłym 
melomanom i na przekór 
fanom rocka, rapu 
czy muzyki pop, 
którzy boją się 
klasyki jak 
ognia. Trak-
tujemy naszą 

Matkę Muzykę z żartobliwą ironią 
i jesteśmy pewni, że się nie obrazi” 
mówi Artur Renion, członek grupy. 
Pierwszym opracowanym przez muzy-
ków wspólnie utworem był „Eine kleine 
Nachtmusik” Wolfganga Amadeusza 
Mozarta. Co wynika z ich twórczo-
ści? Dawka humoru na najwyższym 
poziomie. Jest to kwartet smyczkowy, 
w którym wrażliwości na muzykę nie 
przeszkadza reprezentowane przez ar-

tystów zawadiackie 
poczucie humo-
ru. Koncert 
odbędzie się 16 
lutego, o godz. 
20.00 w Bytom-

skim Centrum 
Kultury. 

Podczas festiwalu, w którym 
udział wezmą drużyny harcerskie 
z całego powiatu żywieckiego zespoły 
zaprezentują piosenki harcerskie, żoł-
nierskie i turystyczne. Celem imprezy 
jest przede wszystkim rozśpiewanie 
i integracja środowisk harcerskich, 
a także propagowanie i popularyzo-
wanie wśród dużych grup młodzieży 
tych niezwykle charakterystycznych 
piosenek. Festiwal odbędzie się 
22 lutego, o godzinie 16.00, w sali 
widowiskowej Miejskiego Centrum 
Kultury. Wstęp wolny. 

nużącej codzienności życia muzyków, 
na przekór zaprzysięgłym 
melomanom i na przekór 
fanom rocka, rapu 
czy muzyki pop, 
którzy boją się 
klasyki jak 

tujemy naszą 

przeszkadza reprezentowane przez ar-
tystów zawadiackie 
poczucie humo-
ru. 
odbędzie się 16 
lutego, o godz. 
20.00 w Bytom-

skim Centrum 
Kultury. 

Ferie z muzyką
Trwa nabór ma muzyczne warsztaty dla dzieci 
i nastolatków podczas ferii zimowych.

Śląsko – Zagłębiowskie 
szwendania okoliczne
Każdy, kto chce poznać zakamarki śląskich miast 
może wziąć udział w wycieczkach miejskich. 

Polecane nowości wydawnicze: 
Testimonium

Filharmonia na dzień zakochanych
W starym budynku Biblioteki Śląskiej, 14 
lutego wraz ze Śląską Orkiestrą Kameralną 
wystąpi akordeonista, Marek Andrysek. 

Festiwal piosenki harcerskiej
Festiwal Piosenki Harcerskiej, Żołnierskiej 
i Turystycznej Hufca ZHP w Żywcu odbędzie 
się już 22 lutego.

Recital Chopinowski 
Grzegorza Niemczuka
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Horoskop
Wodnik 21.01. – 20.02.
Nie narzekaj na nadmiar obowiązków 

– zbliża się czas wzmożonej aktywności. Na 
szczęście efekty tej pracy zobaczysz wkrótce 
w postaci bardzo wymiernej. Twoi bliscy zaczną 
działać w należytym tempie, tak jak o to prosiłeś.

Ryby 21.02. – 20.03.
Niepotrzebnie tyle naobiecywałeś 

ostatnio Koziorożcowi. Teraz to on poczuje się 
zlekceważony. Pozostaje ci czekać na okazję 
naprawienia błędu. Zadzwoń do Wodnika – on 
więcej na tym stracił.

Baran 21.03. – 20.04.
Czas nadrobić zaległości w czytaniu 
i życiu towarzyskim. Przed tobą dni, które 

idealnie nadają się do tego. W pracy żadnych 
przeciążeń – nie zapomnij tylko o koniecznych 
sprawozdaniach. W tym tygodniu powinieneś 
ujrzeć znowu swoje pełne konto w banku.

Byk 21.04. – 21.05.
Sam widzisz, że nowych rozwiązań nie 

da się uniknąć, choćby stare były nie wiem jak 
sprawdzone. Przyjmij to, co proponują twoi 
współpracownicy – im też zależy i chcą się 
wykazać. Czwartkowe spotkanie da ci dużą 
satysfakcję. 

Bliźnięta 22.05. – 21.06.
Wiele dobra spotkało cię ostatnio, nie 

tylko ze strony bliskich, ale też ze strony obcych 
ludzi. Trzeba jakoś za te gesty podziękować. 
W przyszłym tygodniu taka możliwość zdarzy 
się przy okazji innego spotkania.

Rak 22.06. – 22.07.
Nie narzekaj na nadmiar obowiązków 

– zbliża się czas wzmożonej aktywności. Na 
szczęście efekty tej pracy zobaczysz wkrótce 
w postaci bardzo wymiernej. Twoi bliscy zaczną 
działać w należytym tempie – tak jak o to 
prosiłeś. 

Lew 23.07. – 22.08.
Nie zostawiaj tak pogmatwanych 
interesów, nawet jeśli znikasz tylko na 

parę dni. W przyszłości może być to dla ciebie 
źródło wielu stresów i problemów. Wodnik 
przyjmie twoją propozycję z wdzięcznością.

Panna 23.08. – 22.09.
Przed tobą czas podejmowania 

decyzji. Lepiej zaufać własnym przeczuciom, 
niż fundować sobie kilka dni niepewności 
i przerzucania się między skrajnościami. Sprawy 
zawodowe przestaną być dla ciebie zmorą 
i kłopotem.

Waga 23.09. – 23.10.
Musisz poczekać do poniedziałku 

i uzupełnić brakujące dane. Twoi bliscy pomogą 
ci tam, gdzie to możliwe, ale większą cześć 
pracy będziesz musiał wykonać sam. Uważaj, 
żebyś się nie przeliczył.

Skorpion 24.10. – 22.11.
Skomplikowane treści ostatniego listu 

zostaną wyjaśnione w bardzo prosty sposób. 
Bądź miły i odwdzięcz się w poniedziałek. Słowa 
piosenki mogą być tutaj ważną wskazówką. 
Niestety rachunki trzeba płacić w terminie – 
przekonasz się o tym w najbliższych dniach. 

Strzelec 23.11. – 21.12.
Korzystna dla ciebie wiadomość okaże 

się plotką – trzeba sprawdzać źródła wszystkich 
informacji. Przy okazji dowiesz się, na kogo 
naprawdę możesz liczyć. Lepiej poczekać 
z planowanymi inwestycjami. 

Koziorożec 22.12. – 20.01.
Radość twoich bliskich nie była 

udawana. Wciąż masz skąd czerpać siły 
i pomysły. Teraz dopiero zaczną się sytuacje 
„egzaminacyjne”. Na razie nie ma sensu 
rozmawiać o tym z przełożonymi. Koniec 
tygodnia będzie „luźniejszy”, niż się wydawało.
 Hogatha

Początek roku to zawsze czas 
składania PIT-ów. W zeznaniu 
składanym za 2012 r. mamy 
prawo przekazać 1% swojego 
podatku wybranej przez siebie 
organizacji pożytku publiczne-
go. Niestety wiele osób sądzi, że 
to dodatkowe dla nich koszty. 
Tak naprawdę jednak podatnik 
choć nie zyskuje nic, to także nic 
nie traci. Jest to forma pomocy 
innym, a dodatkowo możemy 
bezpośrednio wpłynąć na to, do 
kogo trafi ają pieniądze z jego po-
datków. Dzięki oddaniu 1 proc. 
zyskują organizacje charytatyw-
ne. W 2010 r., zgodnie z danymi 
Ministerstwa Finansów liczba 
podatników, którzy przekazali 
1% swojego podatku wynosiła 
ponad 10 mln osób, a kwota 
przekazanego 1% podatku wy-
nosiła ponad 400 mln zł.

Każdy z nas ma prawo, by 
przekazać 1% podatku, rozli-
czając w danym roku przycho-
dy podlegające opodatkowaniu. 
Sprawa wcale nie jest skompli-
kowana. Deklaracja podatkowa 
zawiera dwa pola, w które wpi-
sujemy: numer KRS organizacji 
(który możemy znaleźć na jej 
stronie internetowej) i prze-
kazy waną kwotę, która nie 
może przekroczyć 1%. Kwestią 
najważniejszą jest właściwe po-
danie danych organizacji. Błąd, 
szczególnie w numerze KRS 
organizacji, spowoduje, że pie-
niądze nie będę przekazane na 
jej rzecz. W deklaracji rocznej 
możemy również odnotować, 
że chcemy przekazać swoje 
dane obdarowanej organiza-
cji. Wówczas zaznaczamy polę, 
poprzez które upoważniamy 
urzędy skarbowe do przeka-
zania informacji o darczyńcy. 
W deklaracji możemy wskazać 
również konkretny cel, na który 

przekazuje się 1% podatku. Nie 
jest to jednak prośba, która 
musi zostać spełniona. Trzeba 
zaznaczyć, że dla organizacji 
będzie to jedynie informacja, 
która nie jest zobowiązująca. 
Celem może być np. ratowanie 
życia konkretnej osoby czy 
wsparcie konkretnej placów-
ki. Ponad to, jeśli składamy 
wiele deklaracji podatkowych 
(np. PIT-36 i PIT-39) możemy 
w każdym zeznaniu wskazać 
wyłącznie jedną organizację 
pożytku publicznego. Oznacza 
to, że wskazujemy we wszyst-
kich deklaracjach tę samą or-
ganizację lub też tyle różnych 
organizacji, ile deklaracji wy-
pełniamy. Ważne, żeby pamię-
tać, aby na jednej deklaracji 
– była jedna organizacja. Jeżeli 
spóźnimy się ze złożeniem de-
klaracji podatkowej w danym 
roku, to utracimy prawo do 
przekazania 1%. Warto złożyć 
nawet zeznanie puste, a potem 
w ramach korekty przekazać 
kwotę na rzecz organizacji.

W tym roku zeznanie skła-
damy do: 31 stycznia 2013 r. – 
rozliczający się ryczałtowo oraz 
do 30 kwietnia 2013 r. – pozostali 
podatnicy. Korektę złożyć można 
w terminie miesiąca po upły-
wie terminu złożenia deklaracji 
podatkowej za dany rok. Co 
istotne, jeżeli deklarację roczną 
złoży się wcześniej, czyli przed 
30 kwietnia, to termin miesiąca 
na złożenie korekty liczymy i tak 
od 30 kwietnia, a nie od dnia 
złożenia deklaracji.

Wykaz organizacji, którym 
podatnicy mogą przekazać 1% 
przy rozliczeniach za 2009 r. 
dostępny jest na stronach Biu-
letynu Informacji Publicznej 
Ministerstwa Pracy i Polity-
ki Społecznej.

Jak przekazać 1 proc. podatku na cele charytatywne 
W Polsce mamy możliwość prze-

kazywania jednego procentu podatku 
na przeróżne organizacje pozarządowe, 
fundacje, stowarzyszenia czy instytucje. 
Wiele z nich działa bez rozgłosu, bez 
reklamy, za to codziennie, wytrwale 
i skutecznie. Poniżej przedstawiamy listę 
organizacji działających na Śląsku wraz 

z informacjami o numerach KRS, które 
należy wraz z nazwą organizacji wpisać 
do rocznego zeznania PIT. 

Organizacje, które chciałyby na ła-
mach naszego tygodnika opublikować 
informację o przekazaniu 1 procenta 
podatku na ich cele prosimy o kontakt 
z redakcją. 

Coraz większą popularność 
zyskują ekrany z możliwością 
trójwymiarowego prezentowa-
nia obrazu. Odwiedzając salony 
sprzedaży dobrzy doradcy po-
winni zaproponować nam dwie 
technologie uzyskania efektu 3D: 
aktywną (migawkową) i pasyw-
ną (polaryzacyjną). Technologię 
aktywną oferuje między innymi 
fi rma Samsung, Sony i Toshiba, 
technologię polaryzacyjną fi rma 
LG, natomiast Panasonic i Philips 
w swojej ofercie proponują ekrany 
wyświetlające obraz w obu tech-
nologiach. Zarówno technologia 
aktywna i pasywna mają swoje 
wady i zalety, dlatego aby dobrać 
odpowiedni dla nas produkt war-
to poświęcić chwile i zastanowić 

się, która technologia będzie dla 
nas odpowiednia. 

Biorąc pod uwagę jakość obra-
zu przewagę zyskuje technologia 
aktywna, gdyż uzyskujemy efekt 
3D w jakości 1920x1080 (Full HD). 
W technologii pasywnej osiągana jest 
rozdzielczość 1920x540. Dodatkowo 
w tej pierwszej nie występuje efekt 
smużenia i jest możliwe oglądanie 
efektu 3D nawet, jeśli obserwujemy 
obraz pod kątem. W przypadku 
technologii pasywnej w przypadku 
odchylenia w pionie o 15 stopni efekt 
3D będzie zakłócony.

Zdarza się, że niektórzy użyt-
kownicy technologii aktywnej 
skarżą się na ból głowy i sygna-
lizują, że ta technologia męczy 
wzrok. Uzależnione jest to od 

indywidualnych predyspozycji, 
dlatego aby uniknąć rozczaro-
wania warto poprosić doradcę 
o demonstracje. Kilka minut 
powinno w zupełności wystar-
czyć by ocenić, która technolo-
gia daje nam większy komfort 
i satysfakcję z efektu 3D. Kilka 
minut wystarczy także by ocenić 
czy w przypadku technologii 
aktywnej mamy problemy ze 
skupieniem uwagi na prezento-
wanym obrazie.

Porównując obie technologie 
pod kątem ceny różnicę stanowi 
jedynie koszt zakupu dodatkowych 
okularów, które będą zdecydowanie 
droższe w technologii aktywnej (oko-
ło 200 zł). W technologii pasywnej 
koszt zakupu 5 par okularów może 

wynosić mniej niż 100zł. Jest to oczy-
wiście uzależnione od zaawansowa-
nia technologicznego i ma wpływ na 
osiąganą i wspomnianą wcześniej 
jakość obrazu. 

Wybierając telewizor warto 
wybrać salon, gdzie doradca 
będzie potraf ił wprowadzić 
nas w świat technologicznych 
nowości. Zapraszamy do nowo 
otwartego salonu RTV EURO 
AGD w Chorzowie przy ulicy 
Wolności 10, gdzie postawiono 
sobie ambitny cel, aby być bliżej 
klienta. Zmniejszono powierzch-
nię sklepu, tak by klient czuł się 
komfortowo oraz wyszkolono 
załogę z wiedzy technicznej, 
tak by fachowo mogli doradzić 
w wyborze. 

Jaki telewizor 3D wybrać? 

Fundacja Kropla Życia im. Agaty Mróz-Olszewskiej, wspierająca krwio-dawstwo i transplantację szpiku kostnego – KRS: 0000356025.Śląskie Stowarzyszenie Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-nych AKCENT – KRS: 0000011254.
Ośrodek Wychowawczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. K. Boromeusza – KRS: 0000343210.
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Aleja Walentego Rozdzieńskiego

 PUNKTY DYSTRYBUCJI: 
Katowice: biurowiec Altus, biurowiec Biuro Centrum (tzw. katowic-

kie WTC), siedziba KZK GOP, Uniwersytet Śląski, Wojewódzki Zespół 
Przychodni Wielospecjalistycznych, Hotel Olimp, Centralny Szpital 
Kliniczny, KWK Wieczorek, KWK Wujek; Dąbrowa Górnicza: CH 
Real; Chorzów: Urząd Miasta, Urząd Skarbowy; Zabrze: CH M1; 
Istebna: ośrodek wczasowy Zagroń; Korbielów: ośrodek Jontek 
– Pilsko; Wolbrom; Mysłowice: CH Real; KWK Wesoła.

Porady

 Wanda Wojciechowska

Czym jest  
przedłużanie rzęs?
Przedłużanie rzęs to pro-

fesjonalny zabieg polegający na 
pojedynczym przyklejaniu rzęsy 
sztucznej do jednej rzęsy natural-
nej (metoda 1:1). Przedłużaniem 
rzęs przyjęło się również błędnie 
nazywać doklejanie rzęs w pasku 
oraz kępek. Te sposoby nie dają 
jednak takiego efektu jak zastoso-
wanie metody 1:1, której rezultat 
jest dużo trwalszy. Jeszcze niedaw-
no zabieg ten był zarezerwowany 
tylko dla aktorek i piosenkarek. 
Teraz jednak znajduje się w zasięgu 
każdej kobiety.

Efekt
Rzęsy przedłużone metodą 

1:1 są niemalże niemożliwe do 
rozpoznania. Wiele kobiet od lat 
przedłuża rzęsy, a ich mężowie 
wciąż o tym nie wiedzą.  Efekt 
jaki chce się uzyskać zależy od 
upodobań i podkręcenia natu-
ralnych rzęs. – Nic nie stanowi 
piękniejszej oprawy dla oczu niż 
wachlarz długich, gęstych rzęs. Mu-
szą być one jednak odpowiednio 
dopasowane. Ich rodzaj,  kształt 
i długość dobierane są indywidu-
alnie do oczekiwań klientki, jej 
wieku, wykonywanego zawodu 
oraz stanu jej naturalnych rzęs. 
– twierdzi Agnieszka Kasprzyk, 
stylistka rzęs z Krakowa. Sztucz-
ne rzęsy są lekkie, a dzięki swej 
elastyczności wyglądają i zacho-
wują się jak prawdziwe. Po zabiegu 
uzyskujemy wyraziste, zalotne 
i promienne spojrzenie. 

Aplikacja nie tylko wydłuża i za-
gęszcza rzęsy, ale również pozwala 
na doskonałe wymodelowanie 
kształtu oka, na przykład jeśli masz 
opadające kąciki, mogą one zostać 
optycznie uniesione co zwiększy 
atrakcyjność spojrzenia. W okresie 
karnawału można również zaszaleć 
i wybrać nietypową stylizację. – Po-
siadamy rzęsy o różnych profilach 

i długościach nadające się do co-
dziennych stylizacji. Na specjalne 
okazje proponujemy rzęsy kolorowe, 
cieniowane oraz pokryte brokatem i z 
kryształami – mówi Paweł Wojcie-
chowski, specjalista z firmy Noble 
Lashes. 

Trwałość zabiegu
Efekt utrzymuje się kilka 

tygodni i zależy od naturalnego 
procesu wymiany  rzęs, które 
wypadają i są zastępowane przez 

nowe, przeciętnie co 60 do 90 dni. 
Ze względu na to, że każda Twoja 
rzęsa jest w innej fazie wzrostu, co-
dziennie wypadają Ci średnio 1-3 
naturalne rzęsy. Są one jednak tak 
małe, że większość ludzi ich nie 
zauważa. Prawidłowo przedłużone 
rzęsy nie wpływają na cykl życia 
naturalnych rzęs. 

Profesjonalnie przedłużone 
rzęsy nie powodują dyskomfortu, 
nie czuć ich ciężaru, nie ciągną, nie 
szczypią, wypadają  pojedynczo, 
a na ich miejsce wyrasta nowa, 

zdrowa rzęsa, do której przy uzu-
pełnianiu znowu można dokleić  
sztuczną. Dla uzyskania najlepsze-
go efektu należy dopełniać rzęsy 
co 4 do 5 tygodni. Podczas tego 
zabiegu uzupełnia się tylko braki 
w tych rzęsach, które wypadły lub 
poprzednio były zbyt krótkie i nie 
nadawały się do aplikacji. 

Liczy się profesjonalizm
Stylistka rzęs powinna mieć 

odpowiednie uprawnienia i odbyte 
szkolenie. Zapytaj się jakich pro-

duktów używa i jak długo zajmuje 
się przedłużaniem rzęs. Powiedz 
jaki chcesz uzyskać efekt i zapytaj 
jakie rzęsy zostaną wykorzystane 
do zabiegu. Konsultacja powinna 
być darmowa i nie powinna zająć 
Ci dużo czasu. 

Niezwykle istotne jest to, aby 
wybrać salon kosmetyczny któ-
ry pracuje na certyfikowanych 
produktach, ponieważ składniki 
używanych klejów i preparatów 
powinny być farmaceutycznej 
czystości. Skład kleju używanego 

do zabiegów jest dobrany tak, 
że wiąże rzęsę naturalną z rzę-
są sztuczną na stałe, dopóki nie 
wypadnie naturalna rzęsa. Bazą 
tych klejów jest cyjanoakrylat – 
substancja używana do klejenia 
tkanek w medycynie. Użycie 
wysokiej jakości produktów to 
gwarancja trwałego wiązania 
oraz braku skutków ubocznych. 
– Klientki które przychodzą do 
mnie na zabieg w pełni mi ufają. 
Dlatego na pierwszym miejscu sta-

wiam zawsze ich bezpieczeństwo. 
Mogę im je zapewnić pracując tyl-
ko na sprawdzonych produktach. 
Z tego powodu używam wyłącznie 
markowych artykułów firmy No-
ble Lashes. Dzięki temu pracuję 
na najlepszych materiałach, do 
których mam zaufanie – twierdzi 
Marianna Sukiennik, właściciel 
salonu kosmetycznego w Czeladzi. 
Końcowy efekt zależy od umie-
jętności oraz produktów jakimi 
dysponuje dana stylistka. Do-
brej jakości rzęsy trzymają skręt 

niezależnie od pogody i Twojej 
aktywności. Mają intensywny 
kolor i są naturalne w dotyku. 
Dzięki temu nie odkształcają się 
i nie łamią. 

Jak się przygotować? 
Do zabiegu nie trzeba się spe-

cjalnie przygotowywać. Należy 
tylko pamiętać, żeby nie pić przed 
nim kawy, ani nie przyjmować 
innych substancji pobudzających, 
ponieważ po ich spożyciu może 
nam drgać powieka, a to przedłuży 
czas wykonywania aplikacji. Przed 
zabiegiem nie należy używać rów-
nież zalotki do rzęs, ponieważ na 
prostych rzęsach łatwiej rozpro-
wadza się klej. Ułatwiamy tym 
samym pracę naszej kosmetyczce 
i skracamy czas zabiegu. 

Baw się i korzystaj z życia
Flirtuj, spotykaj się z ludźmi, 

bądź aktywna i czuj się atrakcyjna. 
Najlepszą rzeczą w tym zabiegu 
jest to, że aplikację można wyko-
nywać na niezliczoną ilość spo-
sobów. Za każdym razem możesz 
prosić stylistkę o wykonanie innej 
stylizacji. Możesz uzyskać  bar-
dzo naturalny, stonowany efekt, 
zalotne spojrzenie rozbudzające 
zmysły lub efekt kociego oka, które 
przykuwa uwagę mężczyzn. To 
tylko kilka z wielu propozycji. 

Zabieg przedłużania rzęs jest 
relaksujący, a efekt pozwala cieszyć 
sie swobodą i aktywnym stylem 
życia. Z przedłużonymi rzęsami 
można pływać, ćwiczyć, tańczyć 
i korzystać z sauny, ponieważ rzęsy 
dzięki swojej elastycznej strukturze 
pozostają nienaruszone. Dodatko-
wym plusem jest to, że efekt prze-
dłużenia i pogrubienia osiąga sie 
bez konieczności stosowania tuszu 
– będziesz mogła więc zaoszczędzić 
czas i dłużej poleżeć w łóżku zamiast 
spędzać go zaspana przed lustrem.

Czy myślisz już o wypróbowa-
niu magii sztucznych rzęs? Więcej 
informacji znajdziesz na stronie 
gabinetu kosmetycznego Noble 
Lashes

Rzęsy na każdą okazję
Wyobraź sobie piękne, długie i podkręcone ku górze rzęsy, dzięki którym wyglądasz 
zniewalająco w każdej sytuacji. Niezależnie od tego czy dopiero co się obudziłaś, wyszłaś 
z basenu czy sali fitness. Twoje spojrzenie już teraz zawsze będzie uwodzić i nikomu nawet nie 
przyjdzie na myśl, że… przedłużyłaś rzęsy.



 Maciej Rzońca

Cóż wspólnego z Polską ma 
słynna firma Patek Philippe, której 
zegarki nosiła m. in. brytyjska królowa 
Wiktoria, Maria Skłodowska, Albert 
Einstein, Walt Disney czy papież Pius 
XII?. Okazuje się, że dużo, gdyż twórcą 
tej renomowanej marki był Antoni 
Norbert Patek. Nasz rodak, urodzony 
w 1812 roku w Piaskach Luterskich na 
Lubelszczyźnie, za udział w Powstaniu 
Listopadowym zmuszony został do 
emigracji i los rzucił go do odległej 
Szwajcarii. Tam zaczął wytwarzać 
zegarki, a od 1845 roku jego wspólni-
kiem został Francuz Adrian Philippe.

W gronie najbardziej zasłużonych 
i najbarwniejszych lotników podczas 
„bitwy o Anglię” znalazł się Jan Zum-
bach, urodzony w 1915 roku w pod-
warszawskim wówczas Ursynowie. 
Okazuje się, że jego dziadek (Eugen) 
był Szwajcarem z niemieckojęzyczne-
go kantonu, który wyemigrował „za 
chlebem” do... Polski. Kolejną osobą 
o silnych związkach polsko-szwaj-
carskich jest Gabriel Narutowicz, 
pierwszy prezydent II RP. Zanim stał 
się politykiem dużą część swego życia 
spędził w cieniu Alp. Urodzony w 1865 
roku w Lipawie (dzisiaj Łotwa), studio-
wał na uniwersytecie w Petersburgu, 
potem na Politechnice w Zurychu. 
Właśnie tam stał się cenionym wy-
kładowcą i profesorem, a sławę zyskał 

jako pionier elektryfikacji Szwajcarii, 
szef regulacji Renu oraz kierownik 
hydroelektrowni w Mothey, Muhle-
berg i Andelsbuch. W Helwecji wiele 
lat życia spędzili także m. in. Stefan 
Żeromski, Maria Skłodowska-Curie 
czy Henryk Sienkiewicz, który spędził 
tam ostatnie chwile swego życia. Te 
wszystkie polskie ścieżki zbiegają się 
w niewielkim, leżącym nad jeziorem 
Zuryskim, miasteczku Rapperswil, 
gdzie znajduje się Muzeum Polskie.

Historia Muzeum Polskiego ściśle 
związana jest z losami Polski w ostat-
nich dwóch stuleciach. Zaczęła się 
niepozornie: od wzniesienia w 1868 
roku – staraniem polskiego emigranta 
Władysława hr. Platera – pomnika-
-kolumny upamiętniającego 100-le-
cie Konfederacji Barskiej. Kolumna, 
zwieńczona orłem zrywającym się 
do lotu, stanęła na niewielkim pla-
cu przed XIII-wiecznym zamkiem 
w centralnej części miasteczka. Dwa 
lata później w zamkowych pomiesz-
czeniach Plater urządził muzeum, 
gromadzące różnego rodzaju „polo-
nica” po setkach emigrantów, którzy 
opuścili ojczyznę po powstaniach 
w 1830 oraz 1863 roku. I wówczas 
nastąpiła bezprecedensowa rzecz. 
Szwajcarzy oddali Polakom, naro-
dowi (wówczas) bez ojczyzny, w tzw. 
„użytkowanie wieczyste” cały zamek...

W 1927 roku specjalny pociąg 
złożony z 13 wagonów towarowych, 

pod honorową eskortą szwajcarskich 
oficerów, przywiózł do niepodległej 
Rzeczpospolitej przebogate zbiory mu-
zeum. W ten sposób wypełniona została 
ostatnia wola zmarłego w 1889 roku 
hr. Platera. Jak podają źródła, transport 
zawierał ok. 3 tys. dzieł sztuki, 9 tys. 
medali i monet, 20 tys. miedziorytów, 
litografii i sztychów, ponad 100 tys. 
książek i manuskryptów oraz relikwia 
w postaci urny z sercem Tadeusza 
Kościuszki. (Przeciwko likwidacji 
muzeum i przewiezieniu zbiorów do 
Polski protestowali sami mieszkańcy 
Rapperswil(!), jednak nie byli w stanie 
obalić testamentu hr. Platera i zapewne 
dlatego, niedługo później, pod patrona-
tem Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
RP powołano w tym mieście Muzeum 
Polski Współczesnej. Niestety, nikt nie 
mógł przewidzieć, że pierwotne zbiory 
powinne jednak zostać w Szwajcarii, bo 
w trakcie II wojny światowej zostaną one 
w dużej części bezpowrotnie utracone.

W czasie wojny muzeum zaję-
ło się głównie dokumentowaniem 
i zbieraniem pamiątek związanych 
z Polskimi Siłami Zbrojnymi na Za-
chodzie oraz polskimi żołnierzami 
internowanymi na terenie neutralnej 
Szwajcarii. Poważny kryzys nastąpił 
w 1945 roku, gdy formalną pieczę nad 
placówką przejął rząd PRL. Szybko 
doszło do napięć z władzami szwaj-
carskimi, które nie mogły się zgodzić, 
by na swoim terytorium tolerować 

komunistyczną propagandę (a być 
może i szpiegowską ekspozyturę) zza 
„żelaznej kurtyny”. I znowu doszło do 
bezprecedensowego wydarzenia, gdyż 
Szwajcarzy – nie bacząc na poten-
cjalne reperkusje – wypowiedzieli na 
początku lat 50. „wieczystą dzierżawę” 
i doprowadzili do likwidacji muzeum.

Muzeum Polskie w Rapperswil re-
aktywowane zostało w 1975 roku, ale 
zdecydowanie odcięło się od związ-
ków z PRL-em. Po raz kolejny była 
to inicjatywa rodaków-emigrantów, 
którzy nie pogodzili się z komuni-
styczną władzą w Polsce, a „nowe” 
muzeum miało stać się namiastką 
niepodległej ojczyzny, „oknem wolnej 
Polski na wolnej ziemi Helwetów”.

Ponownie hasło „Magna res libertas” 
(łac. wolność jest rzeczą wielką) wykute na 
pomniku-kolumnie stało się impulsem do 
przekazywania pamiątek, książek, obra-
zów, a nawet sztandarów czy mundurów 
dokumentujących historię Polski. Powoła-
no także – działającą do dzisiaj – fundację 
Libertas, której celem stało się gromadzenie 
funduszy na utrzymanie muzeum.

Polska flaga nadal powiewa nad 
Rapperwil, teraz dzięki m. in. Annie 
Buchman, pełniącej funkcję dyrektora 
muzeum. I naprawdę warto, by zapla-
nować w trakcie feryjnych wyjazdów do 
narciarskich kurortów kilka dodatko-
wych kilometrów i odwiedzić to miejsce.

Zbiory są naprawdę imponujące... 
Do szczególnie cennych należy kolekcja 
ponad stu miniatur portretujących m. in. 
Tadeusza Kościuszkę, Adama Czartory-
skiego, Stefana Czarneckiego, Jana Karola 

Chodkiewicza czy Józefa Poniatowskiego 
w wykonaniu plejady mistrzów pędzla 
(m.in. Baciarellego). Jest też oryginalne 
wyposażenie laboratorium chemicznego 
Marii Skłodowskiej, tzw. „niema” kla-
wiatura służąca do ćwiczeń Ignacemu 
Paderewskiemu, pierwsze zegarki An-
toniego Patka czy ulubiony fotel Stefana 
Żeromskiego, który w rapperswilskim 
muzeum był bibliotekarzem.

Jest też sala, gdzie zgromadzone 
zostały obrazy Józefa Brandta (np. 
„Pejzaż jesienny” z 1880 r. czy „Ste-
powa stadnina” z 1876), Józefa Cheł-
mońskiego (np. „Wyjazd” z 1890), 
Juliana Fałata (np. „Park rodziny 
Poznańskich w Lisowcach” z 1900), 
Jacka Malczewskiego (np. „Szkic do 
Modlitwy” z 1913) czy Leona Wyczół-
kowskiego (np. „Pejzaż górski” z 1905).

W innej sali zgromadzone zostały 
oryginalne pamiątki dotyczące pol-
skich powstań niepodległościowych 
XIX wieku, II wojny światowej czy 
pierwszej „Solidarności”. Podobnych 
atrakcji jest dużo, dużo więcej...

Trzeba dodać, że muzeum wraz 
z działającą przy nim Biblioteką Polską 
(także z niezwykle bogatymi i cenny-
mi zbiorami), utrzymuje się wyłącznie 
z wpływów Fundacji Libertas, darowizn 
od osób prywatnych i instytucji oraz 
sprzedaży biletów. Jednocześnie wszyscy 
pracownicy muzeum i biblioteki są wo-
lontariuszami. Informacje o godzinach 
otwarcia oraz aktualnych wystawach 
tematycznych (niezależnych od stałych 
ekspozycji) można znaleźć na interneto-
wej stronie; www.muzeum-polskie.org.
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Poziomo: 1-bibelot, 5-trud, 
8-część sań, 9-mit. słow. ubóż, nie-
dola, 11-fanatyk, 12-agitka, 15-by-
lina z rodz. złożonych, 17-wódz 
plemienia, 20-morski jamochłon, 
21-uszczerbek, 24-podwalina, 
25-znawca budowy organizmu, 
28-ubiór mnicha, 29-uzbrojenie 
wojownika, 32-przylądek na An-
tarktydzie, 33-siatka na drążku, 
36-pierścienica z gromady ską-
poszczetów, 39-drapacz, narzę-
dzie z epoki kamienia, 42-góry 
z elbrusem, 43-radula, 45-rodzina 
lutników włoskich, 46-robotnik 
w kotłowni, 47-ochrona dętki.

Pionowo: 1-twarda ziemia, 
2-tkanina drukowana, 3-rozśpie-
wane miasto, 4-patrol, 5-stadium, 
6-znak w postaci wężyka, 7-ochra-
niacze piłkarza, 10-używ. wraz 
z krzesiwem, 13-huragan, 14-jubiler-
ska miara, 16-przebój, 17-kwietnik, 
18-taniec bułgarski, 19-niejedna 
w szkole, 21-zwierzę należąc e do 
antylop, 22-zagadka rysunkowa, 
23-odm. gryki, 26-pisarz brazy-
lijski, 27-nieżyt nosa, 30-podróż, 
31-pierw. chem. 34-ptak pokrewny 
chruścielom, 35-wulkan w Islandii, 
37-rzym. skarga sądowa, 38-konopie 
manilskie, 40-ślad po przejściu piły, 
41-zeszyte skóry futerkowe, 44-gat. 
kawy brazylijskiej.

Rozwiązania konkursów prosimy przesyłać na kartkach poczto-
wych do 22.02.2013 roku, na adres redakcji  – Kurier Polski, ul. Roź-
dzieńskiego 188b, 40-203 Katowice. Wśród kartek z prawidłowymi 
odpowiedziami wylosujemy atrakcyjne nagrody. Rozwiązania i listę 
laureatów opublikujemy w 16 numerze Kuriera Polskiego. 

Poprawne hasło krzyżówki z nr 12 to „W nocy wszystkie koty są 
czarne”. Wśród wielu przysłanych kartek wylosowaliśmy zwycięzcę. 
Jest nią Brygida Wawoczny z Rudy Śląskiej. 

RebusKrzyżówka

Polska fl aga nad Rapperswil

Po odbiór nagród zapraszamy do redakcji: Katowice, al. Roździeńskiego 188B/509, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

pielęgnacja 25+
nawilżający krem matujący
   równowaga cery tłustej i mieszanej
  redukcja sebum i zaskórników

UDOWODNIONA 
SKUTECZNOŚĆ*
n  redukcja sebum o 29%
n  redukcja ilości poryfin o 60% **
n  wzrost nawilżenia skóry o 39%
   *  wynik 28-dniowej kuracji potwierdzony

badaniami in vivo 
**  substancje wytwarzane przez bakterie Propionibacterium acnes 

odpowiedzialne za powstawanie zmian trądzikowych.

  Absorbuje nadmiar sebum.
  Likwiduje połysk i matuje

skórę.
  Zmniejsza aktywność gruczo-

łów łojowych.
  Redukuje widoczność porów 

i zaskórników.
  Wiąże wodę i zapobiega jej 

nadmiernej utracie.
  Trwale nawilża naskórek oraz 

głębsze warstwy skóry.
  Skutecznie regeneruje lipo-struktu-

rę naskórka.
  Chroni przed promieniami UV 

i przedwczesnym starzeniem.
skrobia kukurydziana i 3% 
kompleksu normalizującego, 
kwas hialuronowy, prowitamina 
B5, polisacharydy i oligopeptydy 
z Caesalpinia spinosa

pielęgnacja 25+

Od bieżącego numeru będzie ukazywał się 
nowy konkurs. Do wygrania będą kosmetyki 
sponsorowane przez fi rmę Ziaja. 
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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) 

MIĘDZYZAKŁADOWA GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PERSPEKTYWA” 
w Rudzie Śląskiej 7 ul. Ks. Tunkla 147

ogłasza przetarg ofertowy na najem lokali użytkowych.

l.p  Adres Wyposażenie lokalu Cena wywoławcza na podstawie 
operatu szacunkowego Postąpienie wadium

1  Plebiscytowa 18e/13 – IV piętro Ruda Śląska 5 42,29 m2, M-3, wod.-kan., CO, łazienka z wc, gaz 83.650,00 zł 4.200,00zł 8.360,00zł

2  Ks. Tunkla 126/4 – II piętro, Ruda Śląska 7 52,13 m2, M-3, wod.-kan., łazienka, wc w korytarzu 47.647,00 zł 2.300,00 zł 4.760,00zł

3  Parkowa 9/15 – III piętro, Ruda Śląska 9 19,74 m2, M-2, wod.-kan., wc na korytarzu 16.878,00 zł 840,00 zł 1.690,00zł

4  Niedurnego 21/6 – I piętro, Ruda Śląska 9 47,60 m2, M-3, wod.-kan., wc na korytarzu 39.127,00 zł 2.000,00 zł 3.900,00zł

5  1 Maja 345/24 – VIII piętro, Ruda Śląska 10 60,45 m2, M-4, wod.-kan., gaz, CO, łazienka z wc 121.505,00 zł 6.000,00 zł 12.100,00zł

6  Jaśminów 5/3 – I piętro, Ruda Śląska 1 60,66 m2, M-3, wod.-kan.,CO, CWU, łazienka z wc 100.514,00 zł 5.000,00 zł 10.000,00zł

7  Jaśminów 5/5 – II piętro, Ruda Śląska 1 60,39 m2, M-3, wod.-kan., CO, CWU, łazienka z wc 77.879,00 zł 3.900,00 zł 7.800,00zł

8  Skłodowskiej 3/3 – I piętro, Ruda Śląska 1 48,57 m2, M-3, wod.-kan.,łazienka z wc 57.701,00 zł 2.900,00 zł 5.700,00zł

9  Staszica 3/6 – II piętro, Ruda Śląska 1 25,77 m2, M-2, wod.-kan.,łazienka z wc 32.084,00 zł 1.600,00 zł 3.200,00zł

10  Wolności 32a/4 – parter, Ruda Śląska 1 41,24 m2, M-3, wod.-kan.,CO, łazienka z wc 53.940,00 zł 2.700,00 zł 5.400,00zł

11  Szafranka 3/4 – parter i piętro, Ruda Śląska 8 55,60 m2, M-4, wod.-kan., łazienka z wc 61.549,00 zł 3.000,00 zł 6.100,00zł

12  Wandy 6/2 – parter, Ruda Śląska 1 29,94 m2, M-2, wod.-kan., łazienka z wc 26.108,00 zł 1.300,00 zł 2.600,00zł

13  Wandy 8/1 – parter i piętro, Ruda Śląska 1 58,28 m2 M-3, wod.-kan., wc   wraz z pow.użytk pom.przynależnych 77,92m² 50.820,00 zł 2.500,00 zł 5.000,00zł

14  Kolbego 8/12 – II piętro, Ruda Śląska 3 35,61 m2, M-2, wod.-kan., wc na korytarzu, 28.381,00 zł 1.400,00 zł 2.800,00zł

15  Owocowa 6/8 – poddasze, Ruda Śląska 3 27,22 m2, M-2, wod.-kan.,wc 22.538,00 zł 1.100,00 zł 2.200,00zł

16  Polaka 12/9 – poddasze, Świętochłowice 36,12 m2, M-2, wod.-kan., wc na korytarzu 32.436,00 zł 1.600,00 zł 3.200,00zł

17  Polaka 48/3 – I piętro, Świętochłowice 37,32 m2, M-2, wod.-kan., łazienka z wc 50.009,00 zł 2.500,00 zł 5.000,00zł

18  Polaka 32a/1 – parter, Świętochłowice 34,72 m2, M-2, wod.-kan., łazienka z wc 47.046,00 zł 2.300,00 zł 4.700,00zł

19  Górnicza 5/3 – I p, Świętochłowice 56,75 m2, M-3, wod.-kan., gaz, łazienka z wc 65.546,00 zł  3.300,00 zł 6.500,00zł

20  Karpińskiego 12/7 – II p, Chorzowie 63,38 m2, M-3, wod.-kan.,gaz, łazienka z wc 73.331,00 zł  3.700,00 zł 7.300,00zł

21  Siemianowicka 34/13 – II p, Chorzowie 38,33 m2, M-3, wod.-kan.,gaz, łazienka z wc 36.643,00 zł  1.830,00 zł 3.600,00zł

22  Długa 6/3 – I p, Chorzowie 48,66 m2, M-3, wod.-kan., gaz, łazienka z wc 75.618,00 zł  3.800,00 zł 7.500,00zł
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 Wandy 8/3, Ruda Śląska parter, piętro (połowa 
domku) – po remoncie do wykończenia użytkowego, 
w niewielkiej odległości znajduje się szkoła, ośrodek 
zdrowia, obiekty handlowe i usługowe, 

138,48 m2, M-4, wod.-kan., łazienka z wc. Parter–  przedpokój, pokój, kuchnia, 
łazienka z wc, piętro– przedpokój,2 pokoje, 2 komórki powierzchnia użytkowa 

lokalu wraz z pow.użytkową pomieszczeń przynależnych 183,44 m²
205.000,00 zł 10.300,00 zł 20.500,00zł
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Ogrodowa 3a/2, Ruda Śląska parter, piętro i poddasze, 
garaż (połowa domu) w dobrym stanie technicznym, 
nie wymaga dużych nakładów finansowych, w 
niewielkiej odległości znajduje się szkoła, ośrodek 
zdrowia, obiekty handlowe i usługowe, 

150,96 m2 M-5, wod.-kan., łazienka z wc, co etażowe. Parter– przedpokój, 
pokój, piętro-wc, kuchnia, pokój, poddasze – korytarz,pralnia, spiżarka,łazienka, 

2 pokoje powierzchnia użytkowa lokalu wraz z pow.użytkową pomieszczeń 
przynależnych 192,76 m²

274.898,00 zł 13.700,00 zł 27.500,00zł

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w Rudzie Śląskiej 7 ul. Ks. L. Tunkla 147 pokój 114 (sala konferencyjna) w dniu 04.03.2013r. Godz.1000 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 210. 
Osoba wygrywająca przetarg powinna do 30 dni od daty jego przeprowadzenia wpłacić przelewem na konto Spółdzielni Bank PEKAO SA Nr 88124013691111000024231910 zaoferowaną cenę nabycia nieruchomości, oraz koszt sporządzenia operatu 
szacunkowego w wysokości 184,50zł, a także pokryć koszty sporządzenia aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej. Wadium w ustalonej wysokości należy wpłacić w Kasie Spółdzielni najpóźniej do 28.02.2013r. do godz. 1400 lub na rachunek Spółdzielni 
Bank Śląski nr 71 1050 1214 1000 0010 0115 8334, przy czym za datę wpływu na rachunek Spółdzielni uważa się dzień uznania rachunku bankowego.
Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty wadium. Termin składania ofert do 28.02.2013r. tel.: 243-96-37 w. 22. Możliwość oglądania lokali w dniu 25.02.2013r i 27.02.2013r od godz 1230 do 1500 

lp. Adres Pow. użytk. Wyposażenie lokalu Dotychczasowa działalność Stawka wywoławcza czynszu za m2 netto Wadium

1  Ruda Śląska 10, ul. Bocianów 6b 30,04 m2 wod .-kan., CO, brak wc, (z możliwością wyk.) Sklep  chemiczny 5,00 zł 500,00 zł

2  Ruda Śląska 5, ul. Kowalskiego 1 29,29 m2 wod.-kan., CO, CWU,wc Szkoła języków obcych 7,70 zł 500,00 zł

3  Ruda Śląska 10, ul. Bocianów 8 46,21 m2 wod.-kan., CO, zw, w budynku jest cwu Sklep spożywczy 6,50 zł 500,00 zł

4  Ruda Śląska 5, ul. 11 Listopada 33 35,86m2 wod.-kan., krawiectwo 5,20 zł 500,00 zł

5  Ruda Śląska 1, ul. Wolności 17a 276,50m2 wod.-kan., Przedsięb. usługowe Pom.biur. 39,29m– 5,06 zł p.gosp.i garaże 237,21m– 2,76 zł 168m teren– 1,10zł * 1 000,00 zł

6  Ruda Śląska 3, ul. Joanny 8 31,43m2 wod.-kan., Skl.przem. 7,00 zł 500,00 zł

7  Ruda Śląska 3, ul. Owocowa 6 78,52m2 wod.-kan., wc Skl.Przem. 5,50 zł 1 000,00 zł

8  Ruda Śląska 1, ul. Wawelska 2 72,25m2 wod.-kan., wc Skl.Przem. 15,20 zł 1 000,00 zł

9  Ruda Śląska 3, ul. Powstańców 6 78,52m2 wod.-kan., CO, wc Pom.biurowe. 3,70 zł 1 000,00 zł

10  Ruda Śląska 9, ul. Kazimierza 7 19,81m2 wod.-kan., wc Punkt przyjmowania zleceń. 6,20 zł 500,00 zł

 *Kryterium rozstrzygającym przetarg jest wysokość stawki za m² poszczególnych pomieszczeń i terenu
 Garaż

Adres Stawka wywoławcza za m2 netto  Uwagi

Chorzów, ul. Poniatowskiego 12 -garaż   pow. 19,90m² 2,00 zł W przetargu mogą brać udział wyłącznie osoby posiadające tytuł prawny do lokalu w/w nieruchomości

Chorzów, ul. Poniatowskiego 1 -garaż  pow. 15,00m² 2,00 zł W przetargu mogą brać udział wyłącznie osoby posiadające tytuł prawny do lokalu w/w nieruchomości

Stawka czynszu nie obejmuje kosztów związanych z używaniem wody, wywozu nieczystości, energii elektrycznej i centralnego ogrzewania. Przetargi odbędą się w siedzibie Spółdzielni w Rudzie Śląskiej 7 ul. Ks. L. Tunkla 147 pokój 114 (sala konferencyjna) w dniu 
04.03.2013r. godz.0930. Oferty powinny być składane w zamkniętych kopertach z dopiskiem przetarg oraz adresem lokalu w pokoju nr 213. Oferta na lokal użytkowy powinna obejmować: a) imię, nazwisko i nazwę firmy oferenta, a także adres siedziby,  b) datę 
sporządzenia oferty, c) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i postanowieniami Regulaminu oraz że przyjmuje je bez zastrzeżeń, d) określenie oferowanej stawki czynszu, e) określenie działalności gospodarczej, której prowadzenie jest zamierzone 
w lokalu będącym przedmiotem przetargu. 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. 

 Zaświadczenia lub odpisy, o których mowa w pkt a)-c) uznaje się za aktualne gdy od ich wydania do daty otwarcia oferty nie upłynęły 3 miesiące. Wadium należy wpłacić w Kasie Spółdzielni najpóźniej do 28.02.2013r.do godz.1400. Termin składania ofert do 28.02.2013r.
Wygrywający przetarg wpłaca kaucję w postaci trzykrotnego miesięcznego czynszu. Regulamin wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni. Bliższych informacji uzyskać można w Biurze Zarządu Spółdzielni pokój 210 tel.: 242-73-47 w. 22. Możliwość 
obejrzenia lokali po uprzednim osobistym ustaleniu terminu w Biurze Zarządu Spółdzielni w Rudzie Śląskiej 7 przy ul. Ks. Tunkla 147 pokój 210. 


