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Air SHow

na Muchowcu

P

okazy pilotażu samolotów
F-16, prezentacja samolotowych akrobacji pilotów aeroklubu Śląskiego oraz wystawa sprzętu wojskowego – to tylko niektóre
z atrakcji, które czekać będą na gości
lotniczego festynu „Śląski air Show”.
Impreza pod patronatem wojewody
śląskiego Zygmunta Łukaszczyka
odbędzie się 17 sierpnia na terenie
lotniska Muchowiec w Katowicach.

na syberię

Festyn rozpocznie się o godzinie 10.00, a oficjalne otwarcie zaplanowano dwie godziny później.
Wówczas nastąpi przemarsz orkiestr
i kompanii honorowych wojska polskiego i służb mundurowych. Do
późnych godzin popołudniowych
odbywać się będą pokazy pilotażu
samolotów wojskowych, akrobacji
samolotowych, pokazy ratownictwa
w wykonaniu plutonu ratownictwa
wodnego i poszukiwawczego oraz
grupy GOPR. Około godziny 14.00
odbędzie się pokaz umiejętności
wojska, policji i straży granicznej
– w tym jednostek specjalnych:
komandosów z Lublińca, jednostki
wojskowej AGAT z Gliwic i pułku
chemicznego z Tarnowskich Gór.
Wszyscy zainteresowani będą mogli także podziwiać wystawę sprzętu
wojskowego, gdzie znajdą się m.in.
transporter opancerzony ROSOMAK,
czołg PT-91, śmigłowiec Black Hawk i
sprzęt powietrzno-destantowy jednostek z Gliwic i Bielska-Białej.
Podczas festynu zaplanowano
też występ historycznej grupy rekonstrukcyjnej, gry i konkursy dla dzieci
oraz przejażdżki quadami. Śląski Air
Show zakończy się około 22.00 pokazem sztucznych ogni.
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W skrócie z
Meduzy na kąpielisku
w Paprocanach
Woda zbiornika w Paprocanach jest bezpieczna dla ludzi. Tak wynika z najnowszych badań przeprowadzonych przez
tyski sanepid. Jeszcze wczoraj na kąpielisku obowiązywał zakaz kąpieli. Przyczyną było pojawienie się sinic. Zniknął jeden
problem, ale pojawił się drugi. W Paprocanach bowiem zadomowiły się... meduzy. Eksperci uspokajają jednak, że nie
są one groźne dla człowieka.

Wypadek w kopalni Pniówek.
Nie żyje 42-letni górnik
W Kopalni Węgla Kamiennego Pniówek
w Pawłowicach zginął 42-letni górnik.
Mężczyzna został przysypany skałami
stropowymi. Do wypadku w kopalni,
która należy do Jastrzębskiej Spółki
Węglowej doszło kilka minut po północy.
Górnik zginął na poziomie 830 metrów
podczas wykonywania zabezpieczenia
opadu skał stropowych. 42-latek został
przysypany. Okoliczności i przyczyny
wypadku bada Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku. Przeprowadzono już
wizję na miejscu zdarzenia. Obecnie
sprawdzana jest dokumentacja prowadzonych robót. Wkrótce rozpoczną się
przesłuchania świadków.

7-letnie dziecko utonęło w Wiśle
To już kolejny tego lata koszmarny finał
zabawy nad wodą. Straż pożarna i pogotowie ratunkowe zostały wezwane do
topiącego się dziecka. Mimo szybkiego
wyłowienia i przeprowadzonej reanimacji, chłopca nie dało się uratować. Wisła
w tym miejscu jest bardzo niebezpieczna. Wszystko z powodu niewidocznych
uskoków dna. Niespodziewanie głębokość rzeki zwiększa się z jednego do
dwóch i pół metrów. Tylko w ubiegły
czwartek polskie rzeki pochłonęły 4
ofiary. W miejscowości Działoszyn,
Warta porwała czworo dzieci. Trójkę
z nich odnaleziono, jednak żadnego nie
udało się uratować. W obu przypadkach
dzieci nie były pozostawione bez nadzoru opiekunów. Fala upałów sprawiła,
że perspektywa kontaktu z zimną wodą
jest wyjątkowo atrakcyjna i równie niebezpieczna.

Porzucili i pojechali na wakacje
Niemal 40-stopniowy upał i godziny spędzone w palącym słońcu. Tak wyglądały
ostatnie chwile 8-letniej Gandzi, nim
w niedziele przed 21.00 trafiła do schroniska w Bytomiu. - Była już prawie całkowicie odwodniona. Daliśmy jej wody.
W poniedziałek rano był pan doktor, oglądał suczkę - mówi Anna Nowak, schronisko dla zwierząt w Bytomiu. Niestety na
ratunek było już za późno. Ile Gandzia
cierpiała, przywiązana do drzewa, nim
trafiła do schroniska, tego nie wiadomo.
Szybko jednak udało się, dzięki wszczepionemu suczce chipowi, ustalić jej właściciela. Jej nowe, "lepsze" życie zacząć
miało się w schronisku w Gliwicach, gdzie
w grudniu zeszłego roku Gandzia trafiła
do adopcji. Nowi właściciele, pomimo
dokładnego sprawdzenia przez pracowników schroniska zawiedli. O całej sytuacji nie mieli ochoty opowiadać również
nam. Wszystko jednak wskazuje na to, że
Gandzia podzieliła los setek psów, które
co roku giną tylko dlatego, że ich właściciele nie mieli, co z nimi zrobić w trakcie
wakacyjnego wyjazdu. Teraz sprawę bada
bytomska policja, a winnym śmierci Gandzi grozi wyrok za znęcanie się nad zwierzętami. Tylko w przeciągu pierwszych
siedmiu dni sierpnia do bytomskiego
schroniska trafiło 28 psów i niemal dwa
razy więcej kotów.
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Afera w służbie zdrowia.
Lekarze biorą podwójnie!
Dwie plomby
w systemie,
jedna w zębie.
W systemie USG,
w rzeczywistości
tylko wizyta. Dzięki
funkcjonującej
od miesiąca
Zintegrowanej
Informacji Pacjenta
można prześwietlić
prace lekarzy,
którzy czasem, jak
się okazuje, liczą
podwójnie.

P

acjenci, którzy pierwszy raz
widzą listę udzielonych im
świadczeń, mają wątpliwości
co do tego, czy faktycznie
je otrzymali. Już po miesiącu pracy
Zintegrowanej Informacji Pacjenta
wykrywane są pierwsze nieprawidłowości. Główne zarzuty dotyczą
przypadków, gdy NFZ płacił za usługę,
za którą prywatnie zapłacił też pacjent. - Mamy możliwość wykonania
usługi w ramach NFZ albo łączonej
- mówi Włodzimierz Naniłowicz,
który odbiera skargi pacjentów. Najwięcej wątpliwości budzą gabinety
stomatologiczne, gdzie część usług jest

refundowana, a część nie. Łatwo więc
wprowadzić pacjenta w błąd.
Budżet Funduszu na ten rok to
64,5 mld zł. Nieoficjalnie szacuje się, że
nawet 10 proc. tej kwoty jest wydawana
"niesłusznie". Do tej pory w województwie śląskim w systemie zarejestrowało
się tylko 14 tysięcy osób. Chociaż to
jeden z najlepszych wyników w kraju,
to bardzo mało uprawnionych sprawdza, na co i czy prawidłowo zostały
wydane ich składki.
System kontroli dwanaście lat
temu na Śląsku próbował wprowadzić
ówczesny szef Śląskiej Kasy Chorych
Andrzej Sośnierz. Chociaż system

sprawdził się w wykrywaniu nieprawidłowości, działał tylko kilka miesięcy. - Przez te 12 lat wielokrotnie
sfinansowano niepotrzebnie leczenie.
Gdyby policzyć, ile pieniędzy w skali
ogólnopolskiej na takie zdarzenia poszły, to byłyby to ogromne pieniądze
- podkreśla Andrzej Sośnierz, były
szef Śląskiej Kasy Chorych.
Anna Zadora ze Śląskiej Izby
Lekarskiej w swoich ocenach jest
jednak ostrożna. Już raz NFZ chciał
ukarać lekarzy, wypisujących recepty
dla pacjentów, którzy w tym samym
czasie przebywali w szpitalu. Sprawa
jednak bardzo szybko się wyjaśniła.

Punkty, w których pacjenci
mogą zarejestrować się i sprawdzić, za jakie usługi NFZ zapłacił,
znajdują się w całej Polsce. Jak
mówi rzecznik śląskiego oddziału
Narodowego Funduszu Zdrowia,
wszystkie sygnały o nieprawidłowościach zostaną sprawdzone. - Jeżeli
się okaże, że świadczeniodawca zawinił, to oczywiście NFZ będzie mógł
odzyskać np. pieniądze, które zostały
niesłusznie wypłacone - wyjaśnia
Marek Kopczacki, rzecznik prasowy
NFZ. Najpierw trzeba będzie jednak
zbadać i udowodnić, że wizyta i
płatność miała miejsce.

Mury zabytkowych kamienic w rękach wandali

G

raffiti zyskuje czasem - i to w
pełni zasłużenie - miano sztuki przez duże S. Tym razem
można powiedzieć jednak jedynie o
bezmyślnym wandalizmie. Wściekłość
mieszkańców, bezradność samorządowców i oszpecone mury zabytkowych
budynków. Do tego bardzo wysokie
koszty usuwania napisów z fasad.
Wątpliwej wartości rysunki powstały
ostatnio na kilku odnowionych elewacjach
katowickich kamienic. - Nie spodziewaliśmy się czegoś takiego tym bardziej, że
jest to kamienica reprezentacyjna. Rozczarowało nas to, że w takim miejscu, to się
stało - mówi Marcin Czyżewski, właściciel
pomalowanej restauracji "Patria". Ofiarą
wandala padł również pan Andrzej i to
jak mówi - niejednokrotnie.
- Mam stale pomalowany dom. Z jednej
strony płotu jest napisane GKS, z drugiej
jest Ruch, bo to jest akurat na pograniczu
sympatyków Ruchu i GKSu - mówi Andrzej

Broniewski, mieszkaniec Katowic. Z wandalami, którzy malują mu dom walczy od
dawna, jak do tej pory bezskutecznie. Nie
jest w stanie uniknąć kolejnych kosztownych remontów. - Próbowałem ubezpieczyć
dom. Niestety żaden z ubezpieczycieli nie
ubezpiecza od graffiti.
Na ujęcie jego autorów też nie ma
szans. Żeby ukarać, trzeba złapać sprawcę
na gorącym uczynku. Jedyną nadzieją w

tym wypadku mógł być monitoring. - Nie
da się objąć monitoringiem całego miasta.
To jest też kwestia odpowiedzialności społecznej: informować, nie bać się, dzwonić na
straż miejską - zaznacza Jakub Jarząbek,
Urząd Miasta w Katowicach. To znacznie
mogłoby obniżyć wydatki na remonty.
Koszt pozbycia się pseudo twórczości na
wszystkich kamienicach - tylko w centrum Katowic - sięga 250 tysięcy złotych. W

pierwszej kolejności zamalowywane są te
wulgarne i obraźliwe. - Rocznie na ten cel
KZGM przeznacza ponad 30 tysięcy złotych. Do tego trzeba doliczyć jeszcze koszty
ponoszone przez zarządcę przystanków,
czy MZUM - wyjaśnia Jakub Jarząbek,
Urząd Miasta w Katowicach. Pseudografficiarze pokrywają swoją twórczością nie
tylko mury, ale i znaki drogowe, czy wiaty
przystankowe.
W Rudzie Śląskiej sposobem na zniszczone elewacje, ma być nagroda za wskazanie nieznanego sprawcy. Orężem są
pieniądze, ale mimo że na każdego, kto
wskaże autora, czeka aż tysiąc złotych,
strażnicy nie mają komu wręczać nagród.
- Na spotkaniach z mieszkańcami słyszymy
takie obiegowe opinie: nie będę kablował,
nie będę kapusiem, nie będę konfidentem
- mówi Andrzej Nowak, Straż Miejska w
Rudzie Śląskiej. Za tego typu wybryki i
dewastacje grozi mandat w wysokości 500
złotych. A to może okazać się za mało, by
ostudzić artystyczny zapał.
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Lotnisko
w Pyrzowicach staje
się coraz bardziej
popularne. W tym
przypadku nie
chodzi o wzrost
liczby podróżnych
czy o nowe kierunki
odlotów. Firmy
transportowe
zauważyły, że
na dowożeniu
pod katowickie
lotnisko można
sporo zarobić. Na
rynek przebojem
wkraczają
Czesi. Monopol
katowickiego
PKM już za dwa
tygodnie złamać
chcą prywatni
przewoźnicy. Kto
tak naprawdę
zarabia na
odlatujących
z Pyrzowic?

Walka o Pyrzowice

P

aństwo Leśniak wrócili właśnie
z dwutygodniowych wakacji w
Grecji. Z lotniska do domu w
Rudzie Śląskiej dotrą miejskim
autobusem. - Jest to bardzo rozrywkowe, ponieważ lot trwa dwie godziny, a
przejazd z lotniska do domu myślę, że
zajmie nam również około dwóch godzin
- mówi Grażyna Leśniak, mieszkanka
Rudy Śląskiej.
Bilet w jedną stronę to 27 złotych.
Jak mówią w katowickim PKMie, za
mniej jeździć już nie mogą. - Obsługujemy nasze połączenia autobusami o wysokim standardzie. Są one klimatyzowane.
Istnieją też autobusy niskowejściowe,
mają specjalne miejsca przystosowane do
przewozu bagażu. Niestety taki autobus
jest też bardziej kosztowny - zaznacza
Fryderyk Mazur, PKM Katowice. To
może już wkrótce okazać się sporym
problemem dla i tak już małorentowego
połączenia. Za niecałe dwa tygodnie na
śląskim rynku pojawi się spora dla nich
konkurencja. Spółdzielnia kierowców
busów na linii do Pyrzowic zacznie się
ścigać z autobusowym przewoźnikiem.
Argument mają jeden, ale za to koronny
- o blisko 10 złotych tańszy bilet. - Jeżeli
PKM będzie szedł taką drogą, że będzie
chciał z nami konkurować cenowo, to
oczywiście jesteśmy na to przygotowani.
Myślę, że przebijemy ich ofertę w każdym
momencie - mówi Marcin Romanowski,
Bus Lotnisko.

Zmonopolizowany do tej pory rynek
przystanków pod terminalem lotniska
czeka więc rewolucja. A jest się o co bić.
Odprawianych jest tu dwa i pół miliona
podróżnych. - Zakładając, że kilkanaście procent podróżuje innym środkiem
komunikacji niż samochód osobowy, to
jest to już rynek do zagospodarowania
przez przewoźników - stwierdza Leszek
Budka, Katowice Airport.
W Ostrawie nic nie lata. Mają 3
średnie połączenia. Dlatego Czesi od
niedawna regularnie kursują między
Ostrawą a katowickim portem. - Jedyna
konkurencja to pociąg, ale te pociągi są
rzadkie i jakość ich jest niska. Mamy
bilety za 35 zł, więc to jest tańsze niż
kolej. Poza tym jakość usług jest lepsza
i połączenie jest szybsze - mówi Peter
Jančovič, Tiger Express.
W czeskim Tygrysie czekają teraz na
wydanie polskiej licencji, a wtedy kursy

Z

Sąsiedzi trzymają się razem, ale nawet w grupie już nie czują się bezpiecznie.
Wybuch emocji jest uzasadniony, gdy od
miesięcy żyje się w strachu. Mieszkańcy
świętochłowickiej kamienicy czują się
terroryzowani przez sąsiada. - Tu się
każdy boi. My wczoraj myśleliśmy, że
jak go nie wezmą na izbę, to będziemy
na klatce schodowej normalnie siedzieć
i będziemy pilnować siebie nawzajem,
bo tu lokatorzy mają małe dzieci - mówi
Sabina Brzóska. - On chodzi z nożem.
Boję się, że może zaatakować - dodaje
Lucyna Sowińska.
Realne zagrożenie sprowadził na
nich w miniony czwartek. W nocy na
klatce schodowej wybuchł pożar. Jak

pochodnia płonęły śmieci, które pod
swoje drzwi znosił od dawna. Panią
Irenę, podobnie jak pozostałych 26
lokatorów, ewakuowano z płonącego
budynku. Do dziś przebywa w szpitalu.
Jak przekonuje miała przeczucie, że
w końcu w tej kamienicy dojdzie do
nieszczęścia. - Tych śmieci było mnóstwo. Ja rano jeszcze mówiłam, jak ktoś
przyjdzie i podpali to my nie zdążymy
uciec - opowiada Irena Adamus, która
po pożarze trafiła do szpitala. Lokatorzy kamienicy przy Chorzowskiej
wciąż mają w pamięci pożar, do którego
dwa lata temu doszło przy ulicy Barlickiego. Zginęło wtedy pięć osób. Na
klatce schodowej w nocy podłożono
ogień. Już wiadomo, że i tu grasował

Sklepy i handel 15 sierpnia
W czwartek obchodzimy święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Ten
dzień będzie ustawowo wolny od handlu,
dlatego sklepy i centra handlowe będą nieczynne. Wyjątkiem są kina, punkty rozrywki i restauracje znajdujące się w centrach
handlowych. Zgodnie z ustawą 15 sierpnia
mogą być otwarte tylko sklepy, w których
pracują właściciele lub osoby, które nie
mają umowy o pracę. Czynne zatem będą
małe, najczęściej osiedlowe sklepy, w których właściciele postanowili stanąć za ladą.
15 sierpnia otwarte będą również sklepy
znajdujące się przy stacjach benzynowych.

Brali łapówki od kursantów

między centrum Katowic a lotniskiem
staną się faktem. Przyjeżdżają do portu
w momencie, kiedy najwięcej samolotów
się zlatuje. Jednak tak ułożony rozkład
jazdy w tym przypadku nie gwarantuje
sukcesu.
Jest już linia w kierunku na wschód
od Pyrzowic. do Zawiercia. To połączenie uruchomiono na początku wakacji.
Za 16 złotych dotrzeć można do dworca
w Zawierciu, Stamtąd pociągiem dojechać można już wszędzie. - Tendencja
jest wzrostowa, ale nie aż tak optymistycznie, żebyśmy jako spółka byli w
stanie utrzymać ciężar utrzymywania
tej linii - zaznacza Jan Maurycy Drobny,
GTL Service. I to pomimo urlopowego
okresu, w czasie którego Pyrzowice
przeżywają prawdziwe oblężenie. Zysk
się pojawi, gdy klient uwierzy, że za
kilkanaście złotych otrzyma usługę
najwyższych lotów.

Żyją w strachu - mają bombowego sąsiada
e strachu śpią na zmiany, zawiązali też straż sąsiedzką. Mieszkańcy jednej z kamienic w Świętochłowicach drżą o własne życie. Dwa
dni temu cudem zostali ewakuowani,
gdy na klatce schodowej ktoś wzniecił
pożar. Ogień wybuchł na stercie śmieci,
które na parterze gromadził jeden z
lokatorów. Ten sam mężczyzna miał
grozić wysadzeniem budynku w powietrze. I choć mieszkańcy biją na alarm,
policja przekonuje, że w tej sprawie ma
związane ręce.

W skrócie z

podpalacz. - W tej chwili działania
straży zakończyły się ukaraniem mandatem, a dalsze działania jeśli chodzi o
ustalenie sprawcy pożaru przejęła policja
- informuje Ireneusz Żywica, KM PSP
w Świętochłowicach.
Z kłopotliwym lokatorem z parteru
nie udało się nam spotkać. Mężczyzna
trafił na izbę wytrzeźwień. - Byliśmy w
MZBM-ie, ale powiedzieli, że stąd go
wezmą i gdzie indziej go wsadzą. Czyli
nie idzie z nim nic zrobić - zaznacza

Henryk Paterok, mieszkaniec kamienicy przy ulicy Chorzowskiej. - Niewiele
zrobić może też policja - przekonuje
rzecznik komendy miejskiej. Anonimowy telefon od zaniepokojonych
lokatorów, to według mundurowych
za mało. Nawet jeśli ktoś straszy ich
bombą. - Tutejsza komenda nie prowadzi żadnego postępowania o kierowaniu
gróźb karalnych wobec lokatorów tego
budynku, nie było takiego zgłoszenia tłumaczy st. asp. Iwona Gruca, KMP
w Świętochłowicach.
- Albo on albo my - mówią mieszkańcy. Wybór wcale nie taki oczywisty
- przynajmniej dla miejskich urzędników. - Samorząd sam z siebie nie może
eksmitować osoby, która jest uciążliwa
dla lokatorów. Jest to zawsze decyzja
sądu - wyjaśnia Krzysztof Maciejczyk,
rzecznik UM w Świętochłowicach. A na
nią czekać można miesiącami. I choć dla
nich sprawa jest na ostrzu noża, niezbyt
ostre przepisy sprawiają, że czeka ich
jeszcze wiele nieprzespanych nocy.

Silesia Informacje

poniedziałek –niedziela 17:45 i 20:00,

Cafe Silesia

poniedziałek –piątek 09:00

Wystawiali fałszywe zaświadczenia
o ukończeniu dodatkowego szkolenia
na prawo jazdy. Policjanci zatrzymali
czterech instruktorów nauki jazdy. Mężczyźni są podejrzani o przyjęcie 45 łapówek. W zamian za pieniądze, wystawiali
fałszywe zaświadczenia o ukończeniu
dodatkowego szkolenia na prawo jazdy.
Czterech instruktorów nauki jazdy z jednego z ośrodków szkoleniowych w Gliwicach przyjmowało łapówki od 2006 do
2010 roku. Mężczyźni mają od 43 do 53
lat. Jak ustalili śledczy, „szkoleniowiec”
za wystawienie fałszywego dokumentu
otrzymywał 50 zł. Funkcjonariusze na
poczet przyszłej kary zabezpieczyli samochody osobowe o łącznej wartości 60
tys. zł. Mężczyźni zostali objęci policyjnym dozorem. Grozi im do 8 lat więzienia.

Bomba zostanie rozbrojona
Strażacy zabezpieczali już kilkaset nielegalnie składowanych beczek z groźnymi
substancjami na terenie jednej z prywatnych firm przy ulicy Pyskowickiej w Zabrzu Mikulczycach. Dziś wiadomo, że odpady te nie stanowią bezpośredniego
zagrożenia dla ludzi i środowiska. Beczki
z chemikaliami mieszkańców Zabrza
straszą już od 5 lat. Teraz miasto chce je
usunąć na dobre. W urzędzie już podjęto
decyzje o ogłoszeniu przetargu na zneutralizowanie tych odpadów. Do końca
roku wyłoniona w nim firma ma rozwiązać
ten problem. Kiedy dokładnie ekologiczna
bomba zostanie rozbrojona? Tego jak na
razie nie wiadomo.

Siódemka wraca
Będzie miała ponad kilometr w stronę
Bytomia oraz w stronę Świętochłowic.
Budowa linii tramwajowej ma kosztować
kilkanaście milionów złotych. Dla przypomnienia dodajmy, że praktycznie w tym
samym miejscu jeszcze cztery lata temu,
przebiegała.... linia tramwajowa. Tamtą - ze względu na zły stan techniczny trzeba było zamknąć. Teraz znalazły się
pieniądze i powstaje od nowa. Ku uciesze
mieszkańców Bytomia. Wszystko wskazuje na to, że najprawdopodobniej siódemką
do Bytomia będzie można dojechać już
w styczniu. Całą budowę ponad kilometrowego odcinka finansują Tramwaje Śląskie.
Całkowity koszt inwestycji to szesnaście
milionów złotych, z czego ponad połowa
pochodzi ze środków unijnych.

Awaryjne lądowanie
Półtorej godziny po starcie z lotniska w Pyrzowicach musiał lądować. Samolot z Katowic do Bodrum w Turcji miał awaryjne
lądowanie w Sofii. Na pokładzie samolotu
czeskich linii Travel Service było 187 pasażerów. Lecieli na wakacje z biura ITAKA.
Pasażerowie zostali poinformowani, że
samolot musi awaryjnie lądować. Powodem była usterka silnika i wyciek oleju. Na
szczęście nikomu nic się nie stało.

04 Temat tygodnia

www.kurierpolski24.pl

Korbielów NIE UFA
Tomasz Breguła

R

ealizacja inwestycji, na którą
czekali zarówno narciarze
jak i mieszkańcy Korbielowa
może zostać opóźniona. Trwa
postępowanie dotyczące rzekomej nielegalnej wycinki drzew i przemieszczeń
gruntów dokonanych przez inwestora.
Sprawą zajęli się urzędnicy z katowickiego RDOŚ-u. W czwartek, 8 sierpnia w
siedzibie Nadleśnictwa w Jeleśni, odbyło
się spotkanie na którym miały się zjawić
się strony konfliktu. Wzięli w nim udział
przedstawiciele Stowarzyszenia Rozwoju
Turystyki Sportu i Rekreacji Korbielów
Pilsko, Ruchu Społecznego Obrońców
Pilska, Spółki dla Zagospodarowania
Wspólnoty Gruntowo – Leśnej „Hala Miziowa” w Korbielowie, Fundacji na Rzecz
Harmonijnego Współistnienia Człowieka
i Przyrody w Beskidach, Beskidzkiego
Stowarzyszenia Produkcji Ekologicznej
i Turystyki BEST PRO EKO, Schronisk
i Hoteli PTTK „KARPATY” sp. z o.o.,
Stowarzyszenia „W Zgodzie z Natura
Bliżej Nieba Pilsko 1557 m n.p.m.", przedstawiciel programu OWCA PLUS, CTE
sp. z o.o., Carving Sport Pilsko Jontek
Korbielów oraz Dominikańska Szkółka
Narciarska. Na miejscu pojawiło się aż
trzech przedstawicieli RDOŚ Katowice.
Członkowie Stowarzyszenia „Pracownia Na Rzecz Wszystkich Istot” –
czyli winowajcy całego zamieszania – nie
zjawili się na miejscu. - Weszli, puścili
bąka, a my teraz musimy oddychać tym
smrodem. Nie rozumiem dlaczego nie
zjawili się tutaj aby wyjaśnić po co ten
cyrk. Czyżby ze strachu? - zastanawiał się
Jan Jafernik, wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Żywieckiego. - Czy my żyjemy
w tej samej Unii Europejskiej co Słowacja? Tam co pół roku przeprowadzane są
wielkie inwestycje, wszystko jest zgodnie z
prawem i nie cierpi na tym przyroda. To

jest chore, że RDOŚ nie chce wydać zgody
na wycięcie linii narciarskiej, na której jest
główne świerk. Przecież to jest to drzewo
introdukowane, osłabło genetycznie i po
prostu gnie. Chcemy działać zgodne z
poszanowaniem prawa, człowieka i przyrody. W tej chwili pseudo-ekolodzy blokują
prawe każdą inwestycje bo coś im się tam
nie podoba. Tak być nie może. Ja widzę, że
ludzie tu są na granicy wytrzymałości. Nie
chcę tutaj czarno-wróżyć czy podburzać,
ale to się może źle skończyć – dodał.

Powodów dla których pseudo-ekolodzy próbują zablokować inwestycję
jest wiele. Według nich budowa wyciągu
powinna zostać wstrzymana m.in. z powodu decyzji starosty żywieckiego o wydaniu pozwolenia na budowę. Zdaniem
Pracowni Na Rzecz Wszystkich Istot nie
jest ona prawomocna, a nadanie jej rygoru natychmiastowej wykonalności jest
sporym nadużyciem. Pseudo-ekolodzy
zapowiedzieli już, że wystąpią o unieważnienie decyzji i wstrzymanie prac.
Teraz gdy pojawiła się informacja o nielegalnej wycince drzew i przemieszczeń
gruntów sprawą zajęli się przedstawiciele

Wyciągi orczykowe i trasy zjazdowe w Korbelowie były budowane przez śląskie przedsiębiorstwa na przełomie lat 80. i 90., w tym celu wycięto 10,5 hektarów lasów oraz 0,25 hektara kosodrzewiny. W 1994 roku
wybudowana infrastruktura została wniesiona do nowopowstałej Gliwickiej Agencji Turystycznej (GAT).
W 2007 roku, po wieloletniej budowie, oddano do użytku wyciąg krzesełkowy z Polany Strugi. Był to ponad
dwudziestoletni, używany wyciąg. Poza zainstalowaniem oświetlenia i naśnieżania paru dolnych tras ośrodka, była to jedyna inwestycja operatora w ośrodku, który stał się skansenem narciarskim. We wrześniu 2011
roku GAT wystawił Ośrodek Narciarski Pilsko (wyciągi, część gruntów pod trasami, znajdujące się tutaj instalacje sztucznego naśnieżania oraz dom wypoczynkowy Jontek, który przylega do ośrodka) na sprzedaż.
Przy cenie wywoławczej 16,5 mln zł nie zgłosił się żaden chętny. GAT rozważał doinwestowanie ośrodka,
budowę systemu dośnieżania oraz wyciągu krzesełkowego na Halę Miziową. Wreszcie, w trzecim przetargu, w lipcu 2012 roku, ośrodek kupiła CTE Spółka z o.o. Za 10,7 mln zł stała się właścicielem wyciągów
i obiektów wyciągowych, ośrodka wypoczynkowego Jontek oraz części gruntów. Funkcjonowanie ośrodka
wywoływało kontrowersje już w latach 90. Kilka organizacji pozarządowych, między innymi Pracownia Na
Rzecz Wszystkich Istot, Liga Ochrony Przyrody, Polski Klub Ekologiczny, założyło koalicję na rzecz Pilska.
Wskutek ich działań Naczelny Sąd Administracyjny nakazał rozebranie niektórych nielegalnie postawionych wyciągów do końca 2005 roku oraz wykonanie ekspertyzy naukowej, która zaleciła ograniczenia
w użytkowaniu tras i wyciągów. Chodziło m.in. o zakaz jeżdżenia po kosodrzewinie i na terenie rezerwatu
ścisłego po stronie słowackiej, użytkowanie tras zależne od grubości pokrywy śnieżnej itp.

RDOŚ, którzy chcą dokonać oględzin
terenów inwestycyjnych będących we
władaniu Nadleśnictwa Jeleśnia. Z tym
nie zgadzają mieszkańcy Korbielowa
oraz przedstawiciele ruchów społecznych
i stowarzyszeń na rzecz obrony Pilska,
którzy zapowiadają protesty. - Zgodnie z literą prawa będziemy blokować
wejście na gruntach prywatnych i poza
nimi. Nie zostaliśmy poinformowani
jakie mogą być skutki tych oględzin.
Wyrażamy chęć dojścia do porozumie-

powódź i zgłosiłam to do odpowiedniej
instytucji. Otrzymałam odpowiedź, że
dostanę zwrot kosztów gdy znajdą się na
to odpowiednie środki, a działki zostaną
przejęte przez Skarb Państwa aż do wyjaśnienia sprawy. Odwoływałam się od tej
decyzji, nawet rezygnowałam z odszkodowania. Chciałam na własną rękę rozpocząć proces rekultywacji działki co nie
odniosło skutku. Zostałam okradziona. To
jest dowód na to, że urzędnicy nie zawsze
są uczciwi. Ktoś podjął za mnie decyzję o

foto: Magdalena A. Biela

Kiedy 11 lipca po latach starań i przepychanek z pseudo-ekologami, wreszcie rozpoczęła się budowa wyciągu krzesełkowego
Kamienna-Solisko w Korbielowie, wydawało się, że prace pójdą pełną parą. Wyciąg miał zostać oddany do użytku na
przełomie listopada i grudnia. Teraz wcale nie jest to takie pewne.

największych kompleksów narciarskich
w Polsce, są blokowane przez pseudo-ekologów już od lat 90. Wiceprezes Zarządu Fundacji Na Rzecz Harmonijnego
Współistnienia Człowieka i Przyrody
w Beskidach podkreśla, że za taki stan
rzeczy odpowiedzialna jest również
RDOŚ. - Obserwując to całe postępowanie trzeba stwierdzić, że reagujecie
bardzo sprawnie na wszelkie zgłoszenia
Pracowni, ale w ogóle nie współpracujecie
w sposób należyty zarówno ze społecznością lokalną, inwestorem jak i gminą.
To budzi niechęć miejscowych ludzi do
waszych działań. Dopóki to się nie zmieni, ciężko będzie dojść do porozumienia.
Strony sporu powinny się komunikować
i współpracować. Niestety, ale uważam,
że jesteście stronniczy w tej sprawie. Takie
działania uniemożliwiają rozwój społeczny i gospodarczy tego regionu – podkreśla
Rafał Leśkiewicz.
W wyniku nieobecności Stowarzyszenia Pracownia Na Rzecz Wszystkich
Istot, przedstawienie wszystkich dokumentów było niemożliwe. Nie wiadomo
zatem dlaczego przedstawiciele RDOŚ

nia, ale to nie może się odbywać w ten
sposób. Jeśli chcecie państwo kontrolować
tereny prywatne, które znajdują się od
wyciągu krzesełkowego w górę, to my
na to nie pozwolimy - mówił Zbigniew
Czarnik, zastępca przewodniczącego
Ruchu Społecznego Obrońców Pilska.
Nie wszyscy zgromadzeni wypowiadali
się w tak dyplomatyczny sposób. - My
swoją własnością nie możemy zarządzać?
Przecież opłacamy podatki. Żyjemy z tych
prywatnych działek i nie życzymy sobie,
żeby ktoś chodził po naszym prywatnym
terenie. Pilnujcie sobie własnego ogródka,
a nie naszych działek - mówiła właścicielka jednej z działek graniczących z
terenami inwestycyjnymi i nadleśnctwa.
To, że obawy mieszkańców są uzasadnione potwierdziła Anna Bednarek,
wiceprezes Beskidzkiego Stowarzyszenia
Produkcji Ekologicznej i Turystyki BEST
PRO EKO. - Dwie działki zabrała mi

mojej własności. Dzisiaj znów ktoś chce
podjąć za nas decyzję - zaznacza Anna
Bednarek, która nawoływała również do
podjęcia próby osiągnięcia konsensusu
pomiędzy stronami sporu. - Jakiś czas
temu wycięto setki hektarów lasów pod
lotnisko, które summa summarum nigdy
nie powstało. Organizacje ekologiczne
zgłosiły, że jest tam jakieś zwierzątko,
którego – jak się potem okazało - nigdy
tam nie było. Właśnie tak działają
pseudo-ekolodzy. Jeżeli nie wiadomo o
co chodzi, to chodzi o pieniądze. Diabeł
siedzi w kieszeni i w zegarze. Zobaczcie
ile czasu tutaj zmarnujemy. Panuje tutaj
atmosfera nieufności. Musimy osiągnąć
porozumienie. Ne może być tak jak w tej
chwili. Dochodzimy do takiej sytuacji jak
w Rewizorze Gogola. Ktoś ciągle nas nachodzi i straszy – dodaje Anna Bednarek.
Inwestycje na terenie Ośrodka Pilsko-Jontek, jednego z trzech

zajęli się całą sprawą i skąd biorą się
przypuszczenia dotyczące nielegalnej
wycinki drzew i przemieszczeń gruntów.
Sprawę próbował wyjaśnić jeden z przybyłych dziennikarzy. - Tych działek na
terenie Pilska jest mnóstwo. Tym bardziej
zadziwiający jest fakt, że ten obszar, na
którym mają zostać przeprowadzone
oględziny został tak precyzyjnie wskazany. Jeżeli otrzymali państwo zgłoszenie
o jakichkolwiek nowych nieprawidłowościach, to strona podejrzana o ich dokonanie, powinna zostać poinformowana
o tym, kto to zgłosił i co dokładnie ma
zostać sprawdzone. Mam zatem bardzo
konkretne pytanie. Proszę mi powiedzieć
czy państwo z własnej inicjatywy postanowili zbadać właśnie te, a nie inne
działki, czy był to zwyczajny „donos”?
- mówił jeden z dziennikarzy. Na to
pytanie żaden z przedstawicieli RDOŚ
nie odpowiedział.
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Promocja 05

06 Region
Policjanci oraz
eksperci z zakresu
badania wypadków
lotniczych
wyjaśniają
okoliczności
tragicznego
zdarzenia, do
którego doszło
w pobliżu lotniska
rybnickiego
aeroklubu.
W wypadku
motolotni zginęły
dwie osoby, pilot
i pasażer. To
47-letni mieszkaniec
Rybnika i 52-letni
mieszkaniec
Chybia, ten drugi
najprawdopodobniej
był pilotem. Pilot
miał uprawnienia,
które nabył poza
granicami kraju.
- Postępowanie zostało wszczęte
pod kątem spowodowania wypadku
w ruchu powietrznym. Zleciliśmy
wykonanie sekcji zwłok ofiar - mówi
prokurator Jacek Sławik, szef Prokuratury Rejonowej w Rybniku.
Motolotnia wystartowała z lotniska w Rybniku-Gotartowicach i
poleciała w stronę Żor. Jak wynika z
relacji swiadków w pewnym momencie prawdopodobnie doszło do awarii i
motolotnia spadła do pobliskiego lasu.
- Nagle silnik motolotni zaczął głośno
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Motolotnia spadła w Rybniku,

nie żyją dwie osoby

Rozbita motolotnia w Rybniku

pracować. Tak jakby stracił tłumik
albo pilot odkręcił gaz do maksimum
- opowiadał dziennikarzom Zdzisław
Swadźba, który widział wypadek.
Awaria silnika to jedna z hipotez.
Bierze się pod uwagę również czynniki
atmosferyczne - tego dnia wieczorem
było 30 stopni Celsjusza! - Bardzo
rzadko wypadki lotnicze zdarzają się
z jednego powodu. Przeważnie jest
to splot przyczyn... Rzucanie się na
jedną przyczynę jest dużym uproszczeniem - podkreśla Tomasz Kuchciński,
członek Państwowej Komisji Badania
Wypadków Lotniczych, jeden z ekspertów, badających rybnicki wypadek.
- Szybowce i motolotnie, w przypadku awarii silnika w większości
przypadków są sterowne i można nimi

w miarę, miękko wylądować - komentuje Wiesław Dziuba, szef wyszkolenia
w rybnickim aeroklubie. Ofiary nie
należały do rybnickiego aeroklubu.
Niestety, takie loty nie muszą
być nigdzie rejestrowane! - Jeśli lot
odbywa się w przestrzeni klasy G, czyli
w przestrzeni "lotów swobodnych", to
pilot może, ale nie musi zgłosić takiego
lotu. Nie wygląda na to, żeby ten lot
był w przestrzeni kontrolowanej, w
której pilot koniecznie musi zgłosić lot
- wyjaśnia Tomasz Kuchciński.
Komisja bada przyczyny wypadku.
Ale najważniejsze jest wypracowanie
zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.
Żeby legalnie latać motolotnią, wystarczy świadectwo kwalifikacji pilota
motolotniowego (PHGP), czyli licencja.

Świadectwo takie możemy zrobić w
szkołach lub ośrodkach, które posiadają certyfikat z Urzędu Lotnictwa
Cywilnego. Świadectwo kwalifikacji
pilota motolotniowego upoważnia do
wykonywania lotów samodzielnych
w przestrzeni G w dzień (od 30 minut
przed wschodem słońca do 30 minut
po zachodzie słońca) bez prawa korzystania z łączności radiowej.
Wpisy dodatkowe do świadectwa
poszerzają zakres uprawnień pilota,
ale wymagają przejścia dodatkowego
szkolenia w certyfikowanym ośrodku szkolenia lotniczego. Do takich
wpisów należą: uprawnienie do wożenia pasażera (CP), uprawnienia do
lotów w przestrzeni kontrolowanej
(CVFR), uprawnienia do prowadzenia

korespondencji radiowej w ruchu lotniczym w języku polskim lub angielskim,
uprawnienia instruktorskie (INS).
Aby latać, trzeba mieć ukończone
15 lat, posiadać wykształcenie co najmniej gimnazjalne albo równorzędne i mieć pozytywny wynik badań
lotniczo-lekarskich...
Szkolenie motolotniowe składa się
z części teoretycznej (46 godzin wykładów) i praktycznej (minimum 25
godz. nalotu) i może być prowadzone
indywidualnie lub grupowo. Szkolenie
teoretyczne może być prowadzone w
trybie stacjonarnym lub zaocznym.
Szkolenie praktyczne rozpoczyna
się od lotów zapoznawczych do strefy,
podczas których instruktor zapoznaje
pilota – ucznia z wrażeniami lotu,
sprawdza jego reakcje na lot oraz zaznajamia z rejonem lotów. W miarę
postępów w szkoleniu, pilot – uczeń
przystępuje do kolejnych zadań o
coraz wyższym stopniu trudności.
Po wylataniu około 10 godzin pilot –
uczeń wykonuje loty egzaminacyjne
z instruktorem. Celem egzaminu
jest sprawdzenie umiejętności pilota
– ucznia, kwalifikujące go do pierwszego lotu samodzielnego. Ostatnim
zadaniem szkolenia są samodzielne
loty nawigacyjne po trasie.
Po wykonaniu wszystkich zadań
zgodnie z programem szkolenia i uzyskaniu łącznego nalotu minimum 25
godzin, uczeń otrzymuje zaświadczenie
o ukończeniu szkolenia motolotniowego, co uprawnia go do przystąpienia
w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego do
egzaminu państwowego (teoretycznego
i praktycznego) na świadectwo kwalifikacji pilota motolotni.
Tekst i zdjęcie: Antoni Strzelecki

Śmiertelny wypadek w Łubiu

T

arnogórscy policjanci ustalają
dokładne przyczyny i okolicznośći wypadku drogowego
w miejscowości Łubie, w którym
zginął 39-latek. Mężczyzna na prostym odcinku stracił panowanie nad
pojazdem i zjechał w pole.
Do wypadku doszło 12 sierpnia około godz. 22:00 w miejscowości Łubie. Kierujący samochodem Volkswagen Sharan
jadąc z Księżego Lasu w kierunku Łubia
z nieznanych dotąd przyczyn stracił panowanie nad pojazdem, zjechał gwałtownie na lewą stronę jezdni a następnie wypadł z drogi, dachując na pobliskim polu.
Niestety mężczyzna mimo reanimacji
zmarł. Policjanci badają dokładne przyczyny i okoliczności wypadku.

Uroczystości 07
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Święto Matki Bożej Zielnej
W czwartek, 15 sierpnia, przypada uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, zwana jest również
Świętem Matki Bożej Zielnej. Katolików w tym dniu obowiązuje udział we mszy świętej. Wierni proszeni są
o przyniesienie ziół i kwiatów, które święcone są podczas każdej mszy. To również dzień dziękczynienia za
żniwa. Sprawdzamy, gdzie tego dnia odbywają się ciekawe uroczystości. Specjalnie dla Was, drodzy Czytelnicy,
wyszukaliśmy te mniej znane, mniej oczywiste świątynie.
Antoni Strzelecki

Sanktuarium Matki Bożej
Pokornej w Rudach
(diecezja gliwicka)

foto: Dominik Gajda

Jedna z perełek Raciborszczyzny. Pierwszy,
tymczasowy kościół Cystersi wybudowali tutaj
w połowie XIII wieku. Następny, konsekrowany
w 1303 roku, zachował się do dnia dzisiejszego
i jest jednym z najcenniejszych zabytków architektury na terenie diecezji gliwickiej. Podobnie
jak wszystkie kościoły cysterskie, rudzka świątynia oddana została wstawiennictwu Matce Bożej
Wniebowziętej. 14 czerwca 2009 roku, w roku jubileuszu 750-lecia opactwa, Benedykt XVI podniósł kościół do rangi bazyliki mniejszej.
15 sierpnia w Rudach to dzień głównego
odpustu parafialnego. Kazania wygłosi ks. dr
Rafał Dappa (w środę wieczorem i czwartek
na mszach o godzinie 7, 9 i 16). Na sumie odprawionej na dziedzińcu opactwa o godz. 11
kazanie wygłosi abp Jan Graubner z Ołomuńca. Błogosławieństwo kwiatów i ziół po każdej
mszy, także po sumie. Po sumie poczęstunek

Sanktuarium Matki Bożej Pokornej w Rudach

przygotowany w miejscu ołtarza polowego przy
bazylice (napoje zimne i ciepłe, drożdżówki, pamiątki z sanktuarium).

Kościół Wniebowzięcia NMP
w Zebrzydowicach (diecezja
bielsko-żywiecka)

W sprawozdaniu z poboru świętopietrza
z 1335 r. w diecezji wrocławskiej na rzecz Watykanu sporządzonego przez nuncjusza papieskiego Galharda z Cahors wśród dziesięciu parafii
archiprezbiteratu w Cieszynie wymieniona jest
parafia w miejscowości Sifridi, czyli Zebrzydowice. Po raz kolejny wymieniona została w podobnym sprawozdaniu Mikołaja Wolffa w 1447 r.
W XVIII wieku był już tutaj budynek murowany,
obecną wieże odbudowano w 1855
roku i w takim stanie budynek zachował się do
dziś. Znajduje się
tutaj renesansow y płaskorzeźbiony

datowany na XVI wiek nagrobek Jerzego Liszki, epitafium jego żony Anny, tablice nagrobne rodziny Mattencloit oraz epitafium Henryka
Józefa Furneał, który prawdopodobnie był właścicielem Zebrzydowic Górnych. Na cmentarzu
znajduje się kilka interesujących nagrobków, między innymi nagrobek tutejszego proboszcza ks.
Antoniego Janusza, autora "Kancyonału", pierwszej na Śląsku Cieszyńskim książki do nabożeństwa w języku polskim, wydanej w 1857 r.
15 sierpnia odbywa się tu tradycyjn odpust, są
kramy, zabawy itp.

Parafia Wniebowzięcia
NMP w Bystrej (diecezja
bielsko-żywiecka)

Początki duszpasterstwa sięgają XIX wieku, kiedy w latach 1882-1892 powstała w Bystrej Śląskiej
murowana kaplica pw. Wniebowzięcia NMP.
Fundatorem był
znany
w okolicy zarządca
l a s ów
A n drzej
Schubert. Po
drugiej
wojnie światowej od 1946 r.
pracę duszpasterską rozpoczęli Księża Salwatorianie z pobliskiego Bielska. Pierwszym był
ksiądz Ignacy Szołtysek, który od 1952 r.
został rektorem kaplicy w Bystrej Śląskiej. Konsekracji nowej świątyni dokonał ksiądz biskup
Damian Zimoń, było to 16 września 1990 r. nadając tytuł Wniebowzięcia NMP. Później została
wybudowana nowa dzwonnica z trzema dzwonami. Wzniesiono też grotę Matki Bożej z Lourdes.

Kościół Wniebowzięcia NMP
w Wodzisławiu Śląskim
(archidiecezja katowicka)

Obecny kościół został wybudowany na
miejscu starego kamiennego kościoła z XV
wieku w latach 1909-1911 według projektu
Ludwika Schneidera. 25 marca 1945 r. kościół
został poważnie uszkodzony, następnie odbudowany w 1946 r. Wieżę kościoła została nakryta tymczasowym hełmem, aż do sierpnia
2001 r. Wtedy pierwotną wieżę zrekonstruowano. Na terenie parafii istniał też kościółek drewniany św. Krzyża, który spłonął się
w 1822 r. w czasie pożaru miasta i nie został
już odbudowany. Obenie to centralny kościół
Wodzisławia, stojący na wzgórzu nieopodal
rynku widoczny z wielu pobliskich miejscowości będący jednym z symboli architektonicznych Wodzisławia.
Suma odpustowa 15 sierpnia o godzinie
11.30. Odprawi ją i kazania wygłosi ks. Prałat
Marek Szkudło, wikariusz biskupi ds formacji
kapłanów. Nieszpory odpustowe o godz. 16.30.

Parafia NMP w Kobiórze
(archidiecezja katowicka)

Zanim powstał tutaj kościół, mieszkańcy
należeli do parafii pszczyńskiej. W niedziele i święta chodzili zwykle pieszo na msze do
Pszczyny: najpierw do kościoła św. Jadwigi, a od
XVIII wieku do kościoła Wszystkich Świętych.
Jednak ogromnym problemem dla nich było pokonanie dziesięciokilometrowego odcinka drogi, podjęto więc starania o budowę własnej świątyni. 15 sierpnia 1911 r. oficjalnie rozpoczęto
budowę kościoła w Kobiórze. Przed południem
odbyło się w kościele parafialnym w Pszczynie
nabożeństwo błagalne, a po południu pszczyński proboszcz, ks. Thielmann, przybył do Kobióra i wykopał symboliczne pierwsze trzy łopaty
ziemi w miejscu dzisiejszej wieży. 23 września
1912 r. odbyła się uroczystość poświęcenia kościoła. Kościół parafialny wybudowano i częściowo wyposażono w ciągu trzynastu miesięcy! Na budowie pracowały setki ludzi, a ich
wysiłek wspierali w różny sposób wszyscy parafianie, których było wtedy w Kobiórze dokładnie 1880 r.
Suma odpustowa 15 sierpnia, początek
w samo południe.

W Kościele katolickim w Polsce uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny jest dniem wolnym od pracy. Święto
nazywane jest także Świętem Matki Boskiej Zielnej (Polska), Matki Boskiej Znakomitej (Kongo) bądź Matki Boskiej Korzennej
(Czechy). W Kościele jest obchodzone, pod tą pierwszą nazwą, od V wieku. W Polsce i w krajach europejskich czci się Matkę
Boską Wniebowziętą jako patronkę ziemi i jej bujnej roślinności.
W całym kraju święto to jest obchodzone bardzo uroczyście, jednak największe obchody mają miejsce w Kalwarii Zebrzydowskiej, odbywają się tam inscenizacje Zaśnięcia Maryi oraz jej Wniebowzięcia, a także na Jasnej Górze, dokąd zmierzają
pielgrzymki z całej Polski właśnie na to święto. W innych częściach Polski często wiąże się ono ze świętem dożynek.
Święto Wniebowzięcia NMP było zwykłym dniem roboczym od roku 1961 roku, a ponownie stało się wolnym od pracy w roku
1989. Co ciekawe, data 15 sierpnia jest zbieżna z przywróconym w 1992 roku Świętem Wojska Polskiego.
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Wszystko zaczęło się latem 2007, kiedy to grupa rowerowych zapaleńców pod
wybrała się w podróż do Wilna. Od tego czasu, w każde wakacje wyruszają n
zakątki świata. Dotarli już m.in. do Kijowa, Jerozolimy, Rzymu oraz norwesk
Teamu Rowerowego NINIWY podjęli jeszcze większe wyzwanie. "Pielgrzym
klimatem przemierzając blisko 8500 km, by dotrzeć na obchody stulecia istn
Stanisława, biskupa i męczennika w Wierszynie. Wyprawa trwała 2,5 miesią
Tomasz Breguła

Trudy wyprawy
- Plan dnia wygląda tak, że wstaniemy o czwartej rano. Mamy godzinę na przebranie się, przygotowanie
do podróży, zjedzenie śniadania i higienę. Musimy trzymać się tego, aby spełnić umówiony wcześniej limit kilometrów. Po godzinie ruszamy. Zazwyczaj
odpoczywamy co 50 km- w tym dłuższa przerwa na obiad, po którym odprawiamy Mszę. Gdy zbliżamy się do
150 km, szukamy już miejsca na nocleg. Rozkładamy namioty, rozpalamy
ognisko i mamy chwilę dla siebie. Zazwyczaj jednak jesteśmy tak zmęczeni,
że jedyną rzeczą o której marzymy jest
sen - mówi Justyna Kotas.
Podróżnicy śpią najczęściej pod
gołym niebem. Rzadko zdarza się
im zorganizować ciepły kąt, w którym mogliby się ogrzać, umyć i zrobić pranie. Nie brakuje jednak osób,
które decydują się im pomóc. – Bywa
tak, że przez wiele dni podróżujemy
z dala od cywilizacji. Gdy mijamy
jakąś stację benzynową, korzystamy z prysznica i coś tam dokręcamy
w naszych rowerach. Kiedy już dotrzemy do jakiegoś miasta, szukamy
pomocy w postaci noclegu i pożywienia. Tak się jakoś zdarza, że zawsze
w ostatnim dniu tygodnia znajdzie się
miejsce w którym możemy odetchnąć
po ciężkim tygodniu, zadbać o higienę i zregenerować siły. Pewnego razu
zwróciliśmy się o pomoc do burmistrza. Zapewnił nam nocleg w sali
gimnastycznej. Mogliśmy się ogarnąć, a potem zostaliśmy zaproszeni
na „wypasioną” kolację. Stół był zastawiony dla dwudziestu ludzi. Mogliśmy też dokładać ile dusza zapragnie.
Innym razem spaliśmy w Aqua Parku.
Czasem pozwalano nam na rozbicie
namiotów przy prywatnej posesji. To
niesamowite. Znaleźć tego typu pomoc dla kilku osób nie powinno stanowić dużego problemu. W przypadku
tak dużej grupy mogłoby się to wydawać niemożliwe. Niewierzący powie,

że jest to dzieło przypadku. Ja uważam, że to taki mały cud - mówi ojciec Tomasz Maniura.
Jedynym wolnym dniem dla
uczestników podróży jest niedziela.
Wtedy też nadchodzi czas na rozmowę, podsumowanie ubiegłego tygodnia i wyjaśnienie wszelkich nieporozumień. Jak podkreśla o. Tomasz
Maniura pozytywna atmosfera panująca w grupie jest niezwykle ważna. –
Opowiadamy o tym jak każdy z nas
przeżył ten okres- zarówno fizycznie,
psychicznie, jak i duchowo. Poznajemy siebie w warunkach ekstremalnych.

Był taki tydzień, że w ogóle się nie myliśmy. Byliśmy wyczerpani. W takiej
sytuacji naturalną sprawą jest to, że
nerwy puszczają. Udaje nam się jednak żyć w zgodzie. To bardzo kształtuje nasz charakter – mówi.
Trasa tegorocznej wyprawy mierzącej blisko 8500 km, przebiegała poprzez
Polskę, Białoruś, Kazachstan, Mongolię aż do Rosji. Celem była oddalona o sto kilometrów od Irkucka, miejscowość Wierszyna - jedno z niewielu
miejsc poza granicami Polski, w którym
niemal wszyscy mieszkańcy posługują się naszym ojczystym językiem. Są

to potomkowie emigrantów- głównie
z Zagłębia Dąbrowskiego (Zachodnia
Małopolska), którzy osiedlili się tam
około 1910 roku. 24 „pielgrzymów” musiało zmierzyć się nie tylko z przenikającym mrozem, brakiem schronienia
i własnymi słabościami. Czasem problemem był również brak pożywienia.
- Musimy jeść to co daje nam najwięcej
energii. Są to makarony, ryże, jogurty, czasem jakieś batoniki. Jemy bardzo
dużo, ale wyprawa kosztuje nas w zasadzie tyle, ile zjemy. Zawsze musimy
zrobić odpowiednie zapasy. Na tyle duże
by wystarczyły do następnego punktu,

gdzie będziemy mogli ponownie się zaopatrzyć. Nie zawsze jest to takie proste.
- relacjonuje Hanna Witczak.

Damy radę!
W każdej wyprawie uczestniczy
od kilkunastu do dwudziestu pięciu
osób, które muszą się zmierzyć z wieloma ekstremalnymi sytuacjami. Jest to
przede wszystkim sprawdzian wytrzymałości fizycznej i psychicznej. Nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem.
W trudnych chwilach, oparcia szukają w Bogu. - Codziennie przemierzamy

Syberię
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Zdjęcia: archiwum Teamu Rowerowego NINIWY

d przewodnictwem o. Tomasza Maniury
na kilkutygodniową wyprawę w odległe
iego Nordkapp. W tym roku członkowie
mi" zmierzyli się z surowym syberyjskim
nienia kościoła pod wezwaniem świętego
ąca.

blisko 150 km z bagażem ważącym około 30 kg. Warunki pogodowe bywają
trudne. Czasem doskwiera palące słońce, czasem wiatr i mróz. Nigdy nie wiemy, gdzie będziemy spać. Jemy to, co
akurat mamy pod ręką. Każdego dnia
odprawiamy Mszę. Dzięki niej odczuwamy duchowe wsparcie i wiemy, że
damy radę! Wiara dodaje nam sił. Jesteśmy bliżej Boga i natury. To jest dla
mnie jak pielgrzymowanie, tylko na rowerach - mówi Sławek Kunicki, uczestnik wyprawy Syberia 2013.
Team Rowerowy Niniwa złożony jest głównie z amatorów, których

rowerowa aktywność ma charakter sezonowy. Najczęściej nie posiadają również profesjonalnego sprzętu, co może
wiązać się z dodatkowymi utrudnieniami. - Każdy ma taki rower jaki sobie kupił. Najczęściej są to rowery turystyczne, których cena zamyka się
w granicach od 1500 do 2000 złotych.
Podczas jednej z wypraw złamałem
ramę. Jakoś to poskładaliśmy i udało
mi się dotrzeć do najbliższego warsztatu samochodowego, gdzie zgodzili się ją
przyspawać. Niestety trzy dni później
rama ponownie złamała się, ale w innym miejscu. To był las. Znaleźliśmy
jednak osadę, w której pewien starszy
pan wygrzebał z piwnicy starą spawarkę i jakoś poskładał ten rower do kupy.
Na szczęście to już wystarczyło na resztę drogi. Problemem są też przebite dętki. Rekord padł w Turcji, kiedy w sumie
przebiliśmy aż dwanaście dętek. Tego
typu wypadki się zdarzają, ale i tak
zawsze udaje nam się dotrzeć do celu
– wspomina Filip Hepner.
W drodze członkowie grupy mijają wiele wspaniałych miejsc. Najczęściej nie są w stanie zatrzymać się
w nich na dłużej. Pomimo tego uważają, że wyprawy dają im ogromne
korzyści. - Jeżeli chcielibyśmy zwiedzić
każde miasto, które mijamy, nie dalibyśmy rady dojechać na miejsce w zamierzonym terminie. Musimy być nieczuli
na to co mijamy, choć przyznam, że jest
to bardzo trudne. Poznajemy jednak
świat w sposób, jakiego nie daje żadna inna wycieczka. Obserwujemy życie, kulturę i poglądy ludzi w odległych
krajach. Odkrywamy specyfikę państw,
przez które biegnie nasza trasa - podkreśla o. Tomasz Maniura.
W 2010 roku powstała pierwsza
książka, zawierająca zredagowane,
codzienne relacje z podróży do Jerozolimy. Od tego czasu zainteresowani
losami „pielgrzymów”, każdego roku
mogą zapoznać się z opisem kolejnych
wypraw. Przy okazji wydania książki,
rowerzyści spotykają się z czytelnikami w „Galerii Na Strychu” Starochorzowskiego Domu Kultury. Następna książka ukaże się prawdopodobnie
pod koniec bieżącego roku.
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Tomasz Breguła

Najwyższy stopień
zagrożenia
Na początku sierpnia Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał
ostrzeżenie dla mieszkańców województwa śląskiego. Ogłoszono wówczas trzeci, najwyższy stopień zagrożenia. Tego typu ostrzeżenie pojawia
się gdy temperatura przekracza 30°C
i utrzymuje się co najmniej przez 5
dni. W lipcu pierwszy i drugi stopień
zagrożenia był ogłaszany kilkukrotnie.

Śmierć
w samochodzie
Jedną z pierwszych ofiar wysokich temperatur była 28-letnia kobieta, której ciało znaleziono na ulicy

św. Jacka w Zabrzu. Kobieta wraz ze
swoim przyjacielem wróciła z imprezy
około szóstej rano. Mężczyzna poszedł
do mieszkania. To, że jego przyjaciółka została w samochodzie uświadomił sobie tuż po przebudzeniu, koło
godziny 12 kiedy zszedł na parking.
W samochodzie znalazł ciało swej
przyjaciółki. Przyczyną śmierci był
udar słoneczny.
W wyniku wysokiej temperatury zmarł również 66-letni mieszkaniec Czeladzi, który przez kilka godzin leżał na pełnym słońcu na kocu
przed swoim blokiem. Niestety gdy na
miejscu pojawiły się służby medyczne,
jego życia nie udało się już uratować.
Tego typu sytuacje dowodzą, że wysokich temperatur nie wolno lekceważyć. Upalna pogoda, o której podczas
urlopu marzy większość z nas może
się okazać śmiertelnym zagrożeniem.
Wysokie temperatury szczególnie

za nami
foto: TB

Przez kilka ostatnich tygodni Śląsk
był najgorętszym rejonem w Polsce.
W drugiej połowie lipca temperatura
w cieniu nie spadała za dnia poniżej
30°C. Rekord to 37.2 °C, które synoptycy
zanotowali w czwartek, 8 sierpnia
w Katowicach. Strażacy i służby
medyczne miały pełne ręce roboty...

źle wpłynęły na osoby starsze i dzieci oraz osoby cierpiące na choroby
układu oddechowego. Oparzenia, zasłabnięcia i zawroty głowy, omdlenia
i przegrzanie organizmu – takie zgłoszenia trafiały do śląskich szpitali i oddziałów pogotowia ratunkowego, gdy
temperatura powietrza przekraczała 30°C. W niektórych dniach lipca
i sierpnia ogólna liczba wezwań karetek pogotowia (m.in. w Katowicach)
wzrosła nawet dwukrotnie.

Niebezpiecznie
również nad wodą

Jak będą wyglądało kolejne dwa tygodnie w pogodzie?
O tym Adam Giza, pogodynek Onetu.
Od środy niemal w całym kraju zagości piękna pogoda. Będzie jednak o kilka stopni chłodniej.
Do Polski dotrze atlantyckie powietrze, trzeba jasno powiedzieć, że w porównaniu z powietrzem
polarnym jego specyfika jest trochę chłodniejsza i bardziej wilgotna.
W środę na termometrach na górnym Śląsku zobaczymy średnio 23 stopnie Celsjusza.
W czwartek i piątek termometry wskażą dwa, trzy stopnie więcej. 16 sierpnia mamy szanse na
piękne, wakacyjne słońce. Wysokie ciśnienie spowoduje, że osoby wrażliwe na tym punkcie poczują się zdecydowanie lepiej.
W najbliższy weekend najkorzystniej zapowiada się sobota. W tym dniu oczekujmy błękitnego nieba i temperatury powietrza osiągającej do 27 st. W niedzielę niestety nadejdzie załamanie pogody
i nieznaczne ochłodzenie. Parasole również przydadzą się na początku kolejnego tygodnia. Wtedy
termometry wskażą nie więcej niż 25 st. Piękna pogoda powróci już w środę, 21 sierpnia. Będzie
coraz cieplej, a na końcu rozpatrywanego okresu zrobi się prawie upalnie. Wówczas termometry
w Polsce wskażą do 28, 29 st.
Notował: (AS)

Gdy temperatura przekracza
30°C, ochłodzenia szukamy nad
wodą. Okazuje się jednak, że orzeźwiająca kąpiel może się okazać tragiczna w skutkach. W ciągu zaledwie dwóch dni (3, 4 sierpnia) w całej
Polsce utonęło aż 31 osób. Był to najbardziej tragiczny weekend tego lata.
Główną przyczyną większości utonięć
był alkohol.
Co roku tylko w województwie
śląskim tonie ok. 30 osób, a dziesiątki
młodych ludzi trafia na wózki inwalidzkie. Wynika to przede wszystkim
z lekceważenia regulaminów kąpielisk
i pływaniem w miejscach niestrzeżonych - jak wynika z policyjnych
statystyk, właśnie na tych obszarach
zdarza się najwięcej utonięć. Podczas
wypoczynku nad wodą należy nie tylko bezwzględnie stosować się do zaleceń ratowników, ale przede wszystkim
zachować zdrowy rozsądek. Lekko-

myślność
i brawura są
najczęstszym
powodem tragicznych wypadków. W tym
roku od początku maja utonęło już
306 osób.

Groźne pożary
w Śląskiem
Początek sierpnia był również
bardzo gorącym okresem dla strażaków. Efektem rekordowych upałów
był m.in. pożar pociągu osobowego do
którego doszło w ubiegły piątek w Poraju. Pasażerowie podróżujący na trasie Gliwice – Częstochowa zauważyli
iskrzenie pochodzące z kabiny maszynisty. Było one spowodowane uszkodzeniem instalacji elektrycznej, która
nie wytrzymała tak wysokiej temperatury. Tego dnia słupki rtęci pokazywały ponad 36°C. Skład należący do
Kolei Śląskich natychmiast został zatrzymany, a sytuację opanowali strażacy. Żaden z pasażerów nie odniósł
poważnych obrażeń.
Tego samego dnia w płomieniach
stanął budynek dawnej hali targowej
„Supersam” znajdującej się przy ulicy
Piotra Skargi w Katowicach. Do zaprószenia ognia doszło podczas demontażu jednego z dźwigarów. W wyniku wysokiej temperatury podpaliły
się materiały służące do izolacji termicznej ścian rozbieranego budynku.

Chłodną głowę
zachowali pracownicy firmy rozbiórkowej, którzy w dużej mierze sami opanowali sytuację – najpierw za pomocą
gaśnic, a następnie węża gaśniczego.
Niebezpieczeństwo ostatecznie zażegnali strażacy, którzy zjawili się na
miejscu kilka minut po wybuchnięciu pożaru. Tego typu sytuacji w ostatnim czasie było znacznie więcej. Na
szczęście obyło się bez pożarów lasów, które są najbardziej narażone
gdy wysokie temperatury utrzymują
się długotrwale.

Idzie ochłodzenie
Już w tym tygodniu dało się zauważyć znaczny spadek temperatury
powietrza. W ciągu kilku dni obniżyła się ona o ponad dziesięć stopni.
Średnia temperatura za dnia w ciągu
najbliższych siedmiu dni (od 14 do
21 sierpnia) powinna wynieść 24°C.
Prognozy długoterminowe wskazują również, że w sierpniu słupki rtęci
nie powinny już przekroczyć 30°C.
Wszystko wskazuje na to, że rekordowe upały już za nami.
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Chciał zabić partnerkę

P

olicjanci z komisariatu II
w Zabrzu zatrzymali mężczyznę podejrzanego o uszkodzenia ciała byłej konkubiny, znęcanie się nad nią oraz grożenie jej.
Najpoważniejszym zarzutem, jaki
dzisiaj usłyszał 33-letni zabrzanin,
jest jednak sprowadzenie zagrożenia
zdrowia, a nawet życia wielu osób.
Śledczy wnioskują o jego tymczasowe aresztowanie...
Zatrzymany mężczyzna najpierw
w mieszkaniu przy ulicy Żmudy dotkliwie
pobił byłą konkubinę, powodując u niej
uszkodzenie ciała, a następnie poszedł
do jej mieszkania przy ulicy Bytomskiej,
do którego wszedł przez okno, a następnie odkręcił zawór butli gazowej. Gdyby
nie czujność sąsiadów, którzy wyczuwając na klatce schodowej gaz wezwali służby ratownicze, mogłoby dojść do tragedii.
Zabezpieczeniem butli zajęli się strażacy, natomiast policjanci, po zabezpieczeniu mieszkania, rozpoczęli poszukiwania
sprawcy zdarzenia. Zatrzymano go w Biskupicach. W chwili zatrzymania był pijany. Badanie wykazało w jego organizmie
obecność prawie 1,7 promila alkoholu.
Mundurowi doprowadzili go do policyjnego aresztu. Po przesłuchaniu w komisariacie II policji usłyszał zarzuty uszkodzenia
ciała jego byłej partnerki, gróźb karalnych
kierowanych do niej oraz jej nowego partnera, znęcania się, a także sprowadzenia
zagrożenia dla zdrowia, a nawet życia wielu osób lub mienia w wielkich rozmiarach.
Za te czyny podejrzanemu grozi do 10 lat
więzienia. Policjanci z komisariatu będą
wnioskować do prokuratora o jego tymczasowe aresztowanie.

Wypadek w Orzeszu

P

olicjanci z Mikołowa badają okoliczności i przyczyny
wypadku, do jakiego doszło
w Orzeszu. Osiem osób trafiło do
szpitala. Niestety obrażenia 16-letniej
pasażerki okazały się śmiertelne...
Wypadek miał miejsce na ul. Żorskiej, gdzie doszło do zderzenia daewoo
matiza, kierowanego przez 19-letniego
mieszkańca powiatu rybnickiego z volkswagenem golfem, prowadzonym przez
21-letniego mieszkańca Orzesza. W wyniku wypadku kierujący oraz sześcioro
pasażerów obu pojazdów trafiło do szpitala. Najmłodsza z pasażerek - 10-letnia dziewczynka - po zbadaniu została
zwolniona do domu. Niestety, pomimo
wysiłków lekarzy, nie udało im się uratować 16-letniej mieszkanki Orzesza.

Rozpracowali grupę przestępczą

Policjanci z Rybnika
rozbili zorganizowaną
grupę przestępczą, której
członkowie zajmowali się
wymuszaniem pieniędzy.
Kryminalni zatrzymali 4
mężczyzn w wieku od 25
do 43 lat. Bandyci działali
na terenie Śląska. Na
wniosek śledczych sąd
zastosował tymczasowy
areszt wobec dwóch
członków grupy. Dwaj
pozostali zostali objęci
policyjnym dozorem. Za
przestępstwa, których się
dopuścili grozi im do 10 lat
więzienia.

K

ryminalni z Rybnika od czerwca tego roku rozpracowywali grupę przestępczą trudniącą
się wymuszeniami dużych kwot pieniędzy na szkodę co najmniej kilku
mieszkańców naszego regionu. W wyniku prowadzonych działań policjanci zatrzymali 4 mieszkańców powiatu
rybnickiego w wieku od 25 do 43 lat.
Jak ustalili funkcjonariusze bandyci

Policjanci z Mikołowa ustalają obecnie
dokładne okoliczności i przyczyny tego
tragicznego wypadku.

Narkotyki w schowku,
broń w bagażniku

D
grozili pokrzywdzonym oraz ich rodzinom uszkodzeniem ciała, a nawet
pozbawieniem życia. Groźby te były na
tyle realne, że pokrzywdzeni zgadzali
się m.in. na zakładanie firm, uznanie
nieistniejących długów oraz wykonywanie usług, które przynosiły wyłączną
korzyść przestępcom. Wstępnie straty
jakie ponieśli pokrzywdzeni oszacowano na kilkaset tysięcy złotych.
U podejrzanych śledczy zabezpieczyli samochody osobowe marki BMW i Porsche, a także motocykl,
skuter wodny, gotówkę oraz zegarki
o łącznej wartości co najmniej 200 tys.
złotych. Pochodzenie tych przedmiotów jest obecnie bardzo skrupulatnie sprawdzane. Zatrzymani usłyszeli

zarzuty działania w zorganizowanej
grupie przestępczej oraz wymuszenia rozbójnicze, za co grozi im do 10
lat więzienia. Na wniosek policjantów
i prokuratora sąd zastosował tymczasowy areszt wobec 43- letniego Damiana
M. oraz 38- letniego Michała S. Wobec
pozostałych członków grupy zastosowano dozory policyjne oraz poręczenia majątkowe.
Policjanci ustalają kolejne osoby,
które zostały zmuszone do niekorzystnego rozporządzania swoim mieniem
przez członków grupy. W związku
z tym prosimy wszystkich, którzy mają
informacje mogące pomóc w śledztwie
o kontakt z KMP w Rybniku pod nr
tel.324295280.

między innymi ustaleniem okoliczności, w jakich nabył on broń palną. Biegli
balistycy sprawdzą także, czy była ona
użyta w przestępczych celach. O losie
28-latka zdecyduje sąd. Grozi mu kara
do 8 lat więzienia.

właściciel nie miał zezwolenia. Zatrzymani to mieszkańcy Jaworzna. Obaj trafili do policyjnego aresztu. Teraz usłyszą prokuratorskie zarzuty udzielania
i posiadania narkotyków oraz posiadania amunicji bez zezwolenia. Za popełnione przestępstwa grozi im nawet do
10 lat pozbawienia wolności..

Wpadli z narkotykami

Ekstremalny wieczór
kawalerski

W

ręce kryminalnych wpadł
28-letni mieszkaniec powiatu pszczyńskiego podejrzany o nielegalne posiadanie broni palnej i narkotyków.
W schowku samochodu, którym
podróżował mężczyzna znaleziono dwa
woreczki ze środkami odurzającymi, natomiast w bagażniku - pistolet. 28-latek
nie posiadał także uprawnień do kierowania pojazdami.
Podczas kontroli zatrzymany twierdził, że nie posiada przy sobie żadnego
dokumentu stwierdzającego tożsamość.
Szybko wyszło na jaw, że wprowadził on
w błąd mundurowych, bowiem pod wycieraczką w aucie odnaleźli oni jego dowód osobisty. Po sprawdzeniu w policyjnych bazach danych okazało się, że
mężczyzna nie posiada uprawnień do
jazdy samochodem. To jednak nie koniec
kłopotów 28-latka. W schowku pojazdu
stróże prawa znaleźli woreczek z marihuaną i pochodną amfetaminy, z kolei
w bagażniku odkryli pistolet. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Śledczy zajmują się teraz

Pedofil zatrzymany

P

olicjanci z Jaworzna zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 21
i 25 lat, podejrzanych o posiadanie znacznych ilości narkotyków
oraz amunicji bez wymaganego zezwolenia. Mundurowi przejęli ponad
400 gramów różnych środków odurzających oraz zabezpieczyli 150 naboi do broni palnej. Teraz zatrzymanym grozi nawet do 10 lat więzienia.
O ich dalszym losie zadecyduje prokurator i sąd.
Policyjni wywiadowcy zatrzymali na ulicy Grunwaldzkiej do kontroli
drogowej opla. Podczas legitymowania
kierowca oraz pasażer zaczęli się nerwowo i niespokojnie zachowywać. Mundurowi dokładnie skontrolowali pojazd
i przewożony przez nich bagaż. W wyniku tych działań znaleźli i zabezpieczyli
blisko 140 gramów marihuany, ponad
260 gramów haszyszu oraz 54 działki
LSD. Podczas przeszukania ich mieszkań śledczy zabezpieczyli również 150
"ślepych" naboi do broni palnej, na które

P

rzyszły pan młody i jego
kolega postanowili dorzucić swój pomysł do polskiej
wersji "Kac Vegas". Wypadek quada przy ulicy Partyzantów w Jastrzębiu-Zdroju, to finał wieczoru
kawalerskiego.
Podczas zabawy dwaj 27-latkowie
postanowili urządzić sobie przejażdżkę
quadem. Problem w tym, że przyszły pan
młody i jego kolega byli pijani. Przy ulicy Partyzantów w Jastrzębiu-Zdroju kierowca stracił panowanie nad pojazdem
i uderzył w przydrożny słup.
Jeden z mężczyzn doznał ogólnych
stłuczeń i został przewieziony do szpitala. Policjanci ustalają, który z nich prowadził pojazd. Obaj mieli w organizmie
po półtora promila alkoholu.
Za jazdę na podwójnym gazie grozi
kara do 2 lat więzienia.

ramatyczna historia z Piekar Śląskich. 54-latek został
zatrzymany pod zarzutem
obcowania płciowego z małoletnią.
Na wniosek piekarskich policjantów i prokuratorów sąd tymczasowo
aresztował mężczyznę. Teraz grozi
mu do 12 lat więzienia.
Mężczyzna w przeszłości karany był
za różnego rodzaju przestępstwa. Do
zdarzenia doszło w maju, ale dopiero
teraz dziewczynka opowiedziała o tym
swojej siostrze, a ta powiadomiła matkę. Do zatrzymania doszło mieszkaniu
podejrzanego. Mężczyzna w przeszłości
karany był za różnego rodzaju przestępstwa. Zebrany przez policjantów i prokuratorów materiał dowodowy pozwolił
na jego tymczasowe aresztowanie. Decyzją sądu podejrzany o pedofilię trafił
do aresztu na 3 miesiące. Teraz grozi mu
do 12 lat więzienia.

Ponownie porzuciła
dziecko

P

olicjanci z Tarnowskich Gór
zatrzymali kobietę, która porzuciła swoje 5 miesięczne
dziecko. 21-latka pozostawiła wózek z synem bez opieki na ulicy. Nietrzeźwą matkę nad ranem w jednym
z mieszkań odnaleźli kryminalni. Teraz grożą jej 3 lata więzienia.
Dzisiaj tuż po północy dyżurujący
policjant otrzymał zgłoszenie o pozostawionym bez opieki na ul. Ks. Lewka
w Tarnowskich Górach wózku z niemowlakiem. Przybyli na miejsce policjanci potwierdzili ten fakt. Wezwane
na miejsce pogotowie ratunkowe zadecydowało o umieszczeniu chłopczyka
w szpitalu. W pobliżu wózka policjanci zauważyli torebkę, w której znajdował się dowód osobisty - jak się okazało,
matki dziecka. Dzięki szybko podjętym
działaniom kryminalni zatrzymali nad
ranem w jednym z mieszkań na terenie
miasta nieodpowiedzialną matkę. Badanie trzeźwości 21-letniej mieszkanki Tarnowskich Gór wykazało w jej organizmie ponad 0,5 promila alkoholu.
Jak się okazało, kobieta była już karana
za pozostawienie syna bez opieki. I tym
razem nie potrafiła wyjaśnić, dlaczego
ponownie dopuściła się takiego przestępstwa. Tarnogórzanka usłyszała już
zarzut. Sąd zadecydował o umieszczeniu chłopca w rodzinie zastępczej. Za
porzucenie dziecka matce grozi teraz
do 3 lat więzienia.
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MIĘDZYZAKŁADOWA GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PERSPEKTYWA”
w Rudzie Śląskiej 7, ul. Ks. Tunkla 147
ogłasza
Przetarg na ustanowienie i zbycie prawa odrębnej własności nieruchomości lokalowej w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji)
l.p.

Adres

Wyposażenie lokalu

Cena wywoławcza na podstawie
operatu szacunkowego

Postąpienie

wadium

53,20 m2 M-4, wod –kan , co, cwu, łazienka z wc, gaz

111.188,00 zł

5.600,00 zł

11.120,00 zł

40,30 m2 M-2, wod –kan , gaz, c.o. łazienka z wc

75.683,00 zł

3.800,00 zł

7.570,00 zł

12,70 m2 M-1, wod –kan, wc na korytarzu

10.706,00 zł

500,00 zł

1070,00 zł

35,94 m2 M-2, wod –kan , gaz, c.o. łazienka z wc

72.419,00 zł

3.600,00 zł

7.240,00 zł

1.

ZMP 14/9 - IV piętro, Ruda Śląska 5

2.

Chorzowska 20a/2 -parter, Ruda Śląska 9

3.

Damrota 4/6a – II piętro, Ruda Śląska 9

4.

Nowary 9a/4 -parter, Ruda Śląska 10

5.

Pokoju 21a/11 – III piętro, Ruda Śląska 9

34,55 m2 M-3 wod-kan., gaz łazienka z wc

46.055,00 zł

2.300,00 zł

4.610,00 zł

6.

Raciborska 8/2 – parter, Ruda Śląska 1

42,49 m2 M-3, wod-kan. co, gaz, łazienka z wc

60.081,00 zł

3.000,00 zł

6.010,00 zł

7.

J.III. Sobieskiego 63/6 – parter, piętro Ruda Śląska 1

39,70 m2 M-2, wod-kan, wc

30.617,00 zł

1.500,00 zł

3.060,00 zł

8.

J.III. Sobieskiego 77/4 – parter, Ruda Śląska 1

34,28 m2 M-2, wod-kan, wc na korytarzu

25.586,00 zł

1.300,00 zł

2.560,00 zł

9.

Śląska 38/4 – I piętro, Świętochłowice

43,45 m2 M-2, wod – kan, wc na korytarzu

25.027,00 zł

1.300,00 zł

2.500,00 zł

10.

Chałupki 17/50 – IX piętro, Chorzów

35,78 m2 M-3, wod – kan, gaz c.o, łazienka z wc

74.673,00 zł

3.700,00 zł

7.470,00 zł

11.

Gajowa 4/2 – parter, Chorzów

32,19 m2 M-3, wod – kan, gaz c.o, łazienka z wc

47.577,00 zł

2.400,00 zł

4.760,00 zł

12.

Karpińskiego 12/7– II p, Chorzów

63,38 m2 M-3, wod – kan, gaz łazienka z wc

48.887,00 zł

2.400,00 zł

4.890,00 zł

13.

Wandy 8/3 Ruda Śląska parter, piętro (połowa domku) -po remoncie do
138,48 m2 M-4, wod – kan, łazienka z wc Parter- przedpokój, pokój, kuchnia,
wykończenia użytkowego, w niewielkiej odległości znajduje się szkoła, ośrodek łazienka z wc piętro- przedpokój,2 pokoje, 2 komórki powierzchnia użytkowa lokalu
wraz z pow.użytkową pomieszczeń przynależnych 183,44 m²
zdrowia, obiekty handlowe i usługowe

205.000,00 zł

10.300,00 zł

20.500,00 zł

14.

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

219.918,00 zł

11.000,00 zł

21.990,00 zł

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w Rudzie Śląskiej 7 ul. Ks. L. Tunkla 147 pokój 114 (sala konferencyjna) w dniu 04.09.2013r. Godz. 0930. Oferty powinny być składane w Kancelarii Spółdzielni (pokój 213) w zaklejonych kopertach opisanych w następujący
sposób: - „Przetarg na nieruchomość lokalową”, adres nieruchomości, której oferta dotyczy, imię, nazwisko oferenta. Oferta powinna zawierać dane określone w „Regulaminie zasad ustanawiania i zbycia odrębnej własności nieruchomości lokalowej w
drodze przetargu”. Regulamin wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni lub dostępny na naszej stronie www.perspektywa.com.pl. Bliższych informacji uzyskać można w Biurze Zarządu Spółdzielni pokój 209.
Osoba wygrywająca przetarg powinna do 30 dni od daty jego przeprowadzenia wpłacić przelewem na konto Spółdzielni Bank PEKAO SA Nr 88124013691111000024231910 zaoferowaną cenę nabycia nieruchomości, oraz koszt sporządzenia operatu szacunkowego
w wysokości 184,50 zł, a także pokryć koszty sporządzenia aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej. Wadium w ustalonej wysokości należy wpłacić w Kasie Spółdzielni najpóźniej do 03.09.2013r. 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 03.09.2013r. tel.: 243-96-37 w. 20,21. Możliwość oglądania lokali w dniu 21.08.2013r w godz. od 1230 do 1500 i 22.08.2013r w godz. od godz. 1400 do 1630

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

l.p.

Adres

Pow. użytk.

Wyposażenie lokalu

Dotychczas. działalność

Stawka wywoławcza czynszu
za m2 netto

Wadium

krawiectwo

5,20 zł

500,00 zł

7,72 zł

500,00 zł

1.

Ruda Śląska 5 ul. 11 Listopada 33

35,86 m2

Wod – kan

2.

Ruda Śląska 9, ul. Czarnoleśna 47
lok.po remoncie

42,30 m2

Wod – kan, brak wc (z możliwością wykonania)

3.

Ruda Śląska 10, ul. Lecha 14

31,08 m2

Wod-kan, co, wc

archiwum dokum.-

6,00 zł

500,00 zł

4.

Ruda Śląska 3, ul. Kolbego 6
(wymiana okien i drzwi wykonana będzie przez Spółdzielnię)

86,39 m2

Wod – kan,

przedsięb. usługowe

4,50 zł

1 000,00 zł

5.

Ruda Śląska 3, ul. Starowiejska 33

42,23 m2

Wod – kan,

skl.spożywczy

5,00 zł

500,00 zł

6.

Ruda Śląska 3, ul. Powstańców 6

29,20 m2

Wod – kan, co, wc

pom. biurowe

5,50 zł

500,00 zł

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
03.09.2013r. godz.1030. Oferty na przetarg należy składać w Kancelarii Spółdzielni, pokój 213, w zaklejonych kopertach opisanych w następujący sposób: „przetarg na lokal użytkowy”, adres lokalu, imię i nazwisko oferenta.
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 (netto), 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 02.09.2013r.do godz.1400. Termin składania ofert do 02.09.2013r. Wygrywający przetarg wpłaca kaucję w postaci trzykrotnego miesięcznego czynszu.
Oferent ma obowiązek zapoznać się z „Regulaminem rozdziału lokali użytkowych w Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa", który dostępny jest na stronie internetowej Spółdzielni www.perspektywa.com.pl oraz na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Spółdzielni. Bliższych informacji uzyskać można w Biurze Zarządu Spółdzielni pokój 209 tel.: 242-73-47 w. 21,20. Możliwość obejrzenia lokali po uprzednim osobistym ustaleniu terminu w Biurze Zarządu Spółdzielni w Rudzie
Śląskiej 7 przy ul. Ks. Tunkla 147 pokój 209.
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krótki poradnik jaki rower wybrać?
R
ower to narzędzie, które ma
służyć określonemu celowi dojazdom do pracy, startom
w wyścigach, albo rekreacji. Wydać
powinno się dokładnie tyle, za ile
kupić należy rower nadający się do
naszych zastosowań. Nie warto przepłacać, ponieważ nie staniemy się od
tego lepszym rowerzystą, a forma nie
stanie się lepsza. Z drugiej strony zbyt
tani rower, zwłaszcza dla osoby intensywniej jeżdżącej, będzie nieustannym
źródłem problemów.
Szybko zużywające się części, niespodziewane awarie, częste wizyty w
serwisie. Zbyt tani rower może okazać
się droższy w użytkowaniu. Dlatego
nie warto przesadzić w żadną stronę.
Warto również powiedzieć słówko o
jednej dość istotnej rzeczy mianowicie
o masie rowerzysty mającej wpływ
na przedział cenowy roweru. Jeżeli
jest dobrze zbudowanym mężczyzną,
ważącym sto kilo lub więcej, rower
będzie musiał być wytrzymalszy, a
więc także droższy. Kilka złotych ekstra, zwłaszcza wydanych na lepszej
jakości części kół (mocne obręcze i
szprychy) na pewno z czasem się zwrócą. Przy wyborze roweru powinno
się pamiętać aby dostosować go do
naszych potrzeb. Nie ma najmniejszego sensu kupować "górala" do jazdy
typowo miejskiej, tak samo jak rower
szosowy nie ma prawa sprawdzać się
w trudnym terenie. Dlatego przed zakupem jednośladu koniecznie należy
się zastanowić do czego będzie służył
rower, jak intensywnie będzie się na
nim jeździć (ile kilometrów będzie się
przejeżdżać) i czy raczej będzie to jazda
spokojna, rekreacyjna. Odpowiednio
dobierając rower uniknie się nie tylko

niezadowolenia z braku komfortu,
ale przede wszystkim wydatków w
przyszłości. Warto bowiem wiedzieć,
że w pewnym stopniu możliwe jest
zarówno zrobienie z roweru górskiego rower trekkingowy, jak i roweru
na szosę z roweru przeznaczonego
do jazdy w terenie. Jednak nie warto
dokonywać przeróbek, ponieważ jest
to dość żmudna i kosztowna praca.
Najlepiej od razu zakupić rower dostosowany do potrzeb klienta. Jeśli chodzi
o rozmiar roweru najprościej jest po

prostu wsiąść na rower. Gdy pedał
roweru umieszczony jest w najniższym
położeniu, noga osoby siedzącej na
siodełku i trzymającej stopę na pedale,
powinna być nieznacznie ugięta. Jednocześnie po stanięciu obiema nogami
na ziemi, w rozkroku nad ramą, od
krocza do górnej rury ramy powinno
być co najmniej kilka centymetrów
luzu. Jeżeli roweru używamy w mieście, gdzie często musimy zsiadać z
siodełka lub zatrzymywać się na światłach - zdecydowanie lepiej sprawdzi
się rama typu damka. Będzie nam po

Pokażmy
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prostu wygodniej, bo nie trzeba będzie
co chwilę zadzierać nogi, by przełożyć
ją nad ramą. To istotne zwłaszcza dla
pań preferujących jazdę w sukienkach i
spódnicach, ale także panowie z większym brzuchem z pewnością docenią
ułatwienie. Do zastosowań sportowych
lub innej intensywnej eksploatacji, lepiej jednak kupić ramę męską - nawet
jeżeli jest się kobietą. Ramy męskie po
prostu lepiej przenoszą obciążenia.
Są sztywniejsze, bardziej optymalne
konstrukcyjnie, a więc wydajniejsze.

Także prowadzenie linek w ramach
męskich zwykle jest prostsze (mniej
zagięć pancerzy), co nie pozostaje bez
wpływu na jakość pracy przerzutek
i hamulców. W rekreacji i turystyce,
gdzie postoje są rzadsze, wybór rodzaju
ramy nie ma tak dużego znaczenia.
Jeżeli jednak jeździmy na dłuższe trasy
i lubimy zabrać dwa bidony - lepiej
wybrać ramę "męską" - w damkach
zwykle jest miejsce tylko na jeden koszyk na bidon, a zdarzają się też ramy
w ogóle bez możliwości zamontowania
takiego koszyka.

Jeśli chodzi o wybór roweru nowego czy używanego to jest trudna
decyzja nie ma na nie jednoznacznej
odpowiedzi. Oczywiście, jeżeli gotówka nie stanowi problemu, lepiej
wybrać rower nowy. Na pewno nie
będzie zużyty, na pewno nie będzie też
kradziony. Ale nie warto skreślać tak
od razu rowerów używanych. Kupno
używanego mieszczucha, składaka
lub roweru do turystyki lub rekreacji wcale nie musi być takim złym
pomysłem. Zwłaszcza jeżeli mamy
kogoś, kto pomoże nam dokładnie
sprawdzić stan techniczny jednośladu.
Także znajomość przeszłości roweru
(czyli np kupno od znajomego) jest
przesłanką sprzyjającą zakupowi.
Kupując rower lekki wcale nie należy
się martwić, że będzie on drogi, powinno się zastosować do kilku rad. Po
pierwsze, raczej musimy zrezygnować z
pomysłu kupna roweru miejskiego - to
najcięższy typ roweru. Zamiast tego
wybierzmy rower lżejszy - trekingowy
lub ATB. Albo nawet jeszcze lżejsze
szosówki. Możemy też zastanowić się
nad używanym rowerem wyższej nieco
klasy - powinien być lżejszy. Unikajmy
również rowerów z ramami ze stali
konstrukcyjnej, w zamian wybierając
lżejsze aluminium. Także zmieniając
poszczególne elementy roweru można
oszczędzić kilka kilogramów. Stalowe
kierownice, mostki, korby, czy sztyce wymieniając to wszystko na elementy
z aluminium można zmniejszyć masę
roweru nie wydając fortuny. Znacznie
oszczędności na wadze można też poczynić w kołach - aluminiowe obręcze
zamiast stalowych, czy też lżejsze opony
pozwalają "zdjąć" z roweru nawet kilogram. Szukając niskiej masy, zrezygnować należy także z ciężkiej amortyzacji.

ŚLĄSKIE!

Jeżeli tak, to teraz masz szansę pochwalić się swoimi
fotografiami z najciekawszych miejsc województwa
Śląskiego.
Rozpoczęły się wakacje, czyli czas wypoczynku i podróży. Nie wszyscy jednak wybiorą się na zagraniczne wojaże, czy nad Bałtyk. Wielu z nas postawi na województwo śląskie, które w poprzednim roku odwiedziło ponad
4 miliony turystów. Ogromnym atutem naszego regionu
jest jego różnorodność. Znajdziemy tu między innymi
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, czy Zabytkową Kopalnię Srebra w Tarnowskich Górach, a z drugiej
strony Zamek Ogrodzieniec w Podzamaczu i Muzeum
Zamkowe w Pszczynie. Jeżeli zrobiliście ciekawe zdjęcia
podczas wakacyjnego wypadu w Śląskiem, to prześlijcie je
z krótkim opisem na adres redakcja@kurierpolski24.pl.
Mogą to być górskie widoki, ale również industrialne klimaty. Fotografie zostaną opublikowane na łamach naszego tygodnika.

Horoskop
Wodnik 21.01. - 20.02.
Jest jeszcze kilka spraw, które trzeba koniecznie omówić. Jeżeli przyśpieszysz to masz szanse zdążyć nawet przed
sobotą. We wtorek czeka cię miłe, choć
przelotne spotkanie.
ryby 21.02. - 20.03.
Pamiętaj, żeby nie poruszać kwestii
wyjazdu i wydatków. W czasie dyskusji
unikaj oczywistych prowokacji ze strony
Byka. Prosta przeróbka zabierze ci więcej
czasu niż myślisz.
Baran 21.03. - 20.04.
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.
Byk 21.04. - 21.05.
Przed tobą kilka dni spokoju. Skorzystaj z okazji i odrób zaległości w korespondencji. Planów jest więcej niż czasu,
który można na ich realizację przeznaczyć.
Wybierz te, które najdłużej czekają na swoją kolej.
Bliźnięta 22.05. - 21.06.
Teraz postaraj się częściej “bywać” –
skorzystaj z zaproszeń, które ostatnio otrzymałeś. Planowanie wyjazdu przesuń na
przyszły tydzień. W piątek miła niespodzianka. Twój telefon też może wiele zmienić.
rak 22.06. - 22.07.
Obietnice to jedna sprawa, a codzienność to druga. Ktoś bardzo chce żebyś powiedział jak było naprawdę. W piątek masz szansę ze wszystkim zdążyć.
Niektórzy ze znajomych wymówią się brakiem czasu – nie bądź zaskoczony.
lew 23.07. - 22.08.
Nie ma innej rady – trzeba odwołać
parę spotkań. Tylko w ten sposób będziesz
mógł dotrzymać tych kilku ważnych terminów. Przygotuj się w sobotę na większe
zakupy w dużym towarzystwie.
Panna 23.08. - 22.09.
Dobrze będzie, jeżeli spotkasz się
jeszcze raz z Rakiem i uzgodnicie szczegóły wspólnego działania. Bądź cierpliwy
- i zacznij pracę, pozornie tylko nie związaną, z tym, co teraz robisz.
Waga 23.09. - 23.10.
W piątek czeka cię kilka ważnych
spotkań. Powinieneś być na wszystkich,
więc postaraj się tak ułożyć pracę, żeby
przynajmniej, pojawić się wszędzie tam,
gdzie cię poproszono. Taka pamięć zobowiązuje.
Skorpion 24.10. - 22.11.
Twój romantyzm pomoże ci teraz
rozwiązać wiele spraw. Możesz pozwolić
sobie na coś przyjemnego. W poniedziałek, zamiast spotkania czeka cię męcząca narada.
Strzelec 23.11. - 21.12.
W poniedziałek będziesz musiał wstać wcześniej niż zwykle, dlatego
przełóż tradycyjne spotkanie. Jeszcze raz
sprawdź, czy masz już wszystkie wymagane dokumenty – we środę możesz jeszcze
parę spraw załatwić.
koziorożec 22.12. - 20.01.
Twoi bliscy zasługują na uznanie
i na podziw. Może teraz tego nie widać
wyraźnie, ale przypomnij sobie kto ostatnio
przejął na siebie część twoich obowiązków.
Będziesz musiał wyjść jeszcze raz w sobotę i naprawić nieporozumienie.
Hogatha

14 Ogłoszenia

lacji tel.MOTORYZACJA
513-367-700

Ford Focus 2000 rok. Benzyna. 1400
cm. Cena 6900 zł. Tel. 880 658 990
Sprzedem Motorynke. Cena 250 zł.
Tel. 515 625 287
Akumulator 75Ah P+L+ 700A EN
AUTOCRAFT Ca/Ca. Cena 240 zł. Tel.
604 823 378
Sprzedam Fiata Seicento 1,1 MPI
(5 4 K M ) (d r u g i w ł a ś c i c i e l ) .
Tel. 504 852 826.

Feniks. Tel. 730-222-514
Usługi księgowe i ubezpieczenia ul.
Żwirki i Wigury 27. Tel. 32 781 30 00
Wynajem dużych i komfortowych

Zatrudnię Barmankę do Pizzerii
w Katowicach. Od zaraz. Tel. 512 322 095

autokarów. Tel. 518 671 516

Poszukujemy pracowników ochrony
- obiekt handlowy. Katowice. Tel. 326
038 200

Tel. 537 411 822

Szukamy energicznych pracowników do pracy w firmie finansowo-prawnej. Tel. 516 187 725.

Wywóz odpadów- gruzu, azbestu.

RÓŻNE

Prześcieradła frotowe z gumką różne

Pizzeria Gruby Benek w Zabrzu zatrudni dostawców z własnym autem
(najlepiej LPG) dobre warunki finansowe. Tel. 512 375 820

NE: ETYKIETY, PODSTAWKI, RE-

KUPIĘ STARE PAMIĄTKI PIWKLAMY, ITP... Tel. 0-501-985-369
Serwetki różne wzory. Cena od 2-9 zł
sztuka. Katowice. Tel. 728 863 820

wersja podróżna. Cena: 500zł.
Tel. 607 311 444
Parasolki do Różnych Typów Wózków. Cena 27,99 zł. Tel. 731 635 317
Sprzedam Starą Maszynę do Szy-

Dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja, odkomarzanie, ozonowanie.
Tel. 601-536-001

tacji 2002” odstąpię. Tel: 32 241 47 46

DIVA NAILS KOSMETYKA
STYLIZACJA PAZNOKCI konkurencyjne ceny Katowice Piotrowice.
Tel.665 535 489

............................................................................................................................
............................................................................................................................

............................................................................................................................
Adres: .................................................................................................................

.......................................................

WYNAJEM BUSÓW
19 OSÓB - TANIO

walizkowy. Stan dobry. Bez tuby,

cia LADA stan dobry, całkowicie

USŁUGI FRYZJER SK IE
- w domu klientki. Tel. 32 241 47 46

............................................................................................................................

Zabytkowy gramofon, nakręcany,

lacji tel. 513-367-700
USŁUGI

Elektryk – Instalacje elektryczne
i oświetleniowe, Uprawnienia do 1 kV
– możliwość podbicia gwarancji.
Tel. 503-846-676

Treść ogłoszenia: ..........................................................................................

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

lacji tel. 513-367-700

rozmiary. Cena 35 zł. Tel. 728 863 820

Zatrudnię solidne osoby do rozklejania ulotek na terenie całego
Śląska od poniedziałku do soboty
od 8-14. Tel. 515 875 463

DROBNe

Data emisji: .......................................... Podpis: ......................................

Firma z Poznania zatrudni do prac
budowlanych. Tel. 607-044-750.

Praca dla murarzy w Warszawie, dla
zainteresowanych więcej informacji tel e f o n i c z n i e p o g o d z . 15 :15 .
Tel. 793 088 470

OGŁOSZeNIa

sprawna. Cena: 70 zł. Tel. 500 283 799

tel. 516 066 653

Usługi fryzjerskie
W DOMU KLIENTA

32 241 47 46

Kolekcja medali „Gwiazdy Reprezen-

Przyjmę wersalkę, zbędny sprzęt
domowy. Tel: 514 063 646
Odznaczenia, medale kupię ,okol ice Katow ic, płacę gotówk ą .
Tel: 601 837 182
Dezynfekcja, Dezynsekcja, Deratyzacja, Odkomarzanie, Ozonowanie,
tel. 601 536 001
Okazja! Różne lampy. Cena 100 zł.
Tel. 505 659 967

Przeprowadzki
Kompleksowe
TRANSPORT
LOKALNY
KRAJOWY
MIĘDZYNARODOWY

NIP: ..........................................................

tel. 531 944 531

PIZZA NA
TELEFON

662 626 767

Istebna Tartak
www.pizzeria-werona.pl
Poszukujemy Dziennikarza
Wymagana duża samodzielność.
Umiejętność szybkiego nawiązywania kontaktów.
Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

32 494 33 57

Sprzedam działkę nr 381/3, 1966
m2 Dąbrowa Górnicza Antoniów nr
tel: 32 264-00-46.

Pracownika do organizacji procesu
rekrutacji na rynku pracy osób niepełnosprawnych. Tel. 881 01 01 03

Windykacja Należności - Korporacja

tel.

ARK Agencja Pracy pilnie poszukuje Monterów Klimatyzacji. Tel. 326
703 520

tel. 32 494 33 57
reklama@kurierpolski24.pl

Przestronny pokój 2-osobowy Gwiazdy. Cena 335 zł. Tel. 514 333 082
Wynajmę 2 pokoje. Katowice, Sokolska. Cena 1500+media. Tel. 500 480 073
Sprzedam mieszkanie - 3 pokoje. Katowice, Słoneczna. Cena 210.000 zł. Tel.
500 480 073
PILNIE!!! Sprzedam atrakcyjne
mieszkanie dwupokojowe w Katowicach
na ul. Kantorówny. Tel. 604 500 812
Do sprzedania dom wolnostojący,
dwukondygnacyjny usadowiony na
działce ok.500m2. Tel. 603 242 344
Oferujemy do sprzedaży mieszkanie
usytuowane na piątym piętrze w bloku
sześciopiętrowym. Tel. 884 995 881
Oferujemy do sprzedaży mieszkania
o pow. 75mkw położone na os. Odrodzenia w Katowicach Piotrowicach.
Tel. 790 800 206
Tanio odstąpię lokal – czynną pijalnię soków naturalnych w Katowicach.
Tel. 507-114-540
Sprzedam mieszkanie w Mysłowicach
M-3 (2 pokoje), 45 m2. Cena do negocjacji. Tel. 691 236 179
Sprzedam działkę nr 381/3, 1966 m,
Dąbrowa Górnicza – Antoniów. Tel: 32
264 00 46

Naprawa, profesjonalny tuning
samochodów. Tel. 518-778-863

ul. Budowlana 5g
40-301 Katowice

PR ACA

BIURO REKLAMY

NIERUCHOMOŚCI

Ogłoszenia drobne do 10 słów GRATIS!

lacji tel. 513-367-700

www.kurierpolski24.pl

Zainteresowane osoby prosimy o przysłanie swojego cv i listu motywacyjnego
na adres: zarzad@mediagold24.pl
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PUNKTY DYSTRYBUCJI:
Katowice: biurowiec Altus, biurowiec Biuro Centrum (tzw. katowickie WTC), siedziba KZK GOP, Uniwersytet Śląski, Wojewódzki Zespół Przychodni Wielospecjalistycznych, Hotel Olimp, Centralny Szpital
Kliniczny, KWK Wieczorek, KWK Wujek; Dąbrowa Górnicza: CH
Real; Chorzów: CH AKS; Urząd Skarbowy; ZUS; Zabrze: CH M1;
Istebna: ośrodek wczasowy Zagroń; Korbielów: ośrodek Jontek
– Pilsko; Wolbrom; Mysłowice: CH Real; KWK Wesoła.
Gazeta online: www.kurierpolski24.pl

Kultura 15

Ludzie deszczu
foto: materiały prasowe
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„Back to the Future”

Od

lipca 2013 roku fotografka Irina
Werning realizuje w Polsce autorski
projekt „Back to the Future”. Zestawia serię dwóch zdjęć przedstawiających tę samą
osobę, w tej samej pozie i w tym samym miejscu,
lecz po upływie wielu lat. Od 14 sierpnia jej prace
będzie można oglądać w Katowicach.

W polskiej edycji projektu wzięły udział również dwie artystyczne rodziny: muzyków (Wojciech
Waglewski, Fisz i Emade) oraz aktorek (Maria
Winiarska i jej córka Zofia Zborowska).
Dodatkowo na wystawie swoje prace zaprezentują fotoamatorzy, którzy wzięli udział w dedykowanym dla nich konkursie na Facebook-u i pokusili
się o naśladowanie projektu Iriny.
W dniu wernisażu (14 sierpnia, od godz. 12.00
do 15.00) przy ulicy odbędzie się uliczny happening,
podczas którego animatorzy grając w stare gry,
jak skakanka, guma, klasy, kapsle, oraz częstując
przechodniów watą cukrową, będą zachęcać ludzi
do odwiedzenia wystawy.

Na wystawie, prezentowanej w Centrum na Mariackiej, oprócz dotychczasowych
zdjęć Iriny z niemal całego świata, zobaczymy
także 11 Polaków uchwyconych w kadrze, którzy
wzięli udział w facebookowym konkursie „Czas
na przyszłość”.
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POZIOMO: 1 - afrykańskie zboże, 5 - samica wilka, 8 - Georginia, 9 - Nanos, 11 - rozmowa, 12 - ślimak morski, 15
- ptak z rodz.sępów, 17 - czermień błotna, 20 - tutka, 21 - papuga zielona z Nowej Zelandii, 24 - podróż, 25 - znawca budowy organizmu ludzkiego, 28 - miodożer, 29 - dawny pojazd, 32 - lęk, 33 - smar maszynowy, 36 - podpuszczka enzym trawienny, 39 - laik, 42 - spada z gór, 43 - podatek muzułmański, 45 - ogniska góralskie, 46 - kraina w Polsce, 47 - wonne kadzidło.
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Wystawa pokazuje wyjątkowe pod względem
warunków życia miejsca – strefę pustyni kojarzonej z całkowitym brakiem wody i strefę Sahelu,
gdzie kapryśność pogody często decyduje o życiu
i śmierci jej mieszkańców. Deszcz jest zjawiskiem
wyczekiwanym, jest celem zabiegów ludzi, którzy

PIONOWO: 1 - wykrywa urządzenia pod wodą, 2 - Cygan, 3 - frakcja, 4 - wytchnienie, 5 - znak zodiaku, 6 - doza, 7 ster, 10 - ujma, 13 - naszywka na mundurze, 14 - patyna, 16 - werset Koranu, 17 - pasza, 18 - wodze, 19 - konopie manilskie, 21 - miara jubilerska, 22 - zwora, 23 - zakonnik, 26 - przylądek na Antarktydzie, 27 - dwukołowa taczka, 30 otrzymywana z ZUS, 31 - płot z gałęzi, 34 - dopływ Odry, 35 - wstręt, 37 - substancja regulująca procesy życiowe, 38
- dychawica, 40 - wypływa z wulkanu, 41 - rodzic, 44 - cyrk polodowcowy.
SOPOT SPA RECEPTURA MŁODOŚCI 30+
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krem ochronny aktywnie nawilżający
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Receptura młodości: solanka sopocka, morskie algi, hydro-retinol
Błękitny krem nawilżający do codziennej pielęgnacji cery po 30 roku życia.
Zawiera filtry UV, dzięki którym zapewnia ochronę skóry przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych i fotostarzeniem.
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DZiAŁANie:

45
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z niepokojem oczekują oznak jego przybycia. Jeżeli
czas oczekiwania się wydłuża, ludzie sprowadzają
deszcz.
Wystawa prezentuje zarówno życie codzienne
Tuaregów – ludzi pustyni, jak i Dogonów – ludzi
skalnych wiosek. Woda jako niezbędny element
życia jest przedmiotem modlitewnej prośby pod
postacią fetyszy i dziękczynnego tańca masek.
Modlitwa o deszcz i wodę przybiera różne formy w
zależności od wierzeń ludzi, jest jednak stale obecna
zarówno w życiu wyznawców religii tradycyjnej,
jak i islamu.

krzyżówka

7

13
4

12

21

5

2

10
1

15

4

Do

31 sierpnia Muzeum Górnictwa
Węglowego w Zabrzu oglądać można pochodzącą ze zbiorów Działu
Kultur Pozaeuropejskich Muzeum w żorach
wystawę „ludzie deszczu”.

47

•
•
•
•
•

Zapobiega transepidermalnej utracie wody.
Zwiększa poziom wilgoci oraz zapewnia długotrwały efekt nawilżający.
Regeneruje lipo-strukturę naskórka.
Poprawia elastyczność skóry.
Chroni przed promieniami UV i przedwczesnym starzeniem się.

rebus

Rozwiązania konkursów prosimy przesyłać na osobnych kartkach pocztowych do 23.08.2013 roku, na adres redakcji – Kurier Polski co tydzień, ul. Budowlana 5g , 40-301 Katowice.
Wśród kartek z prawidłowymi odpowiedziami wylosujemy atrakcyjne nagrody. Rozwiązania i listę laureatów opublikujemy w 42 numerze Kuriera Polskiego.
Poprawne hasło krzyżówki z nr 38 to „ZACHÓD SŁOŃCA”. Wśród wielu przysłanych kartek wylosowaliśmy zwycięzcę. Jest Agata Flakus z Katowic.
Poprawne rozwiązanie rebusu z nr 38 to „RAFA KORALOWA”. Zwycięzcą zostali Jolanta Marondel z Katowic, Jacek Kędzierski z Raciborza.
Po odbiór nagród zapraszamy do redakcji: Katowice, ul. Budowlana 5g , od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00
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Górnik na fotelu lidera
Zakończyła się 4. kolejka T-mobile Ekstraklasy. Śląscy kibice po raz kolejny mieli wiele
powodów do radości. Świętowali przede wszystkim zabrzanie. Po zwycięstwie 3:0 nad
Widzewem Łódź, Górnik objął pozycję lidera.
Tomasz Breguła

Z

wycięstwo cieszy tym bardziej, że po raz ostatni zabrzanie
uplasowali się na szczycie tabeli ekstraklasy we wrześniu 1994
roku. Miłą niespodziankę sprawili również piłkarze Ruchu
Chorzów, którzy na własnym stadionie pokonali dotychczasowego lidera – Legię Warszawa. Była to pierwsza porażka legionistów
od 17 ligowych spotkań. Nieco mniej entuzjazmu było w Gliwicach,
gdzie Piast zremisował z Zawiszą Bydgoszcz 1:1.

Widzew Łódź – Górnik Zabrze 0:3 (0:2)
0:1 Prejuce Nakoulma, 18 min; 0:2 Thomas Phibel, 40 min, sam.;
0:3 Mateusz Zachara, 60 min
Widzew: Mielcarz – Stępiński, Phibel, Augustyniak, Airapetian
– Staroń (46. Bruno), Kasprzak (56. Nowak), Okachi, Kaczmarek –
Batrović (70.Kowalski), Visnakovs. Górnik: Witkowski – Olkowski,
Danch, Gancarczyk, Kosznik – Nakoulma (75. Szeweluchin), Sobolewski, Przybylski, Mączyński, Małkowski (44. Madej) – Zachara (61.
Mosznikow). Żółte kartki: Visnakovs, Bruno (Widzew) - Olkowski,
Zachara (Górnik); Sędziował: Paweł Gil (Lublin)

Ruch pokonuje lidera

Również w sobotę, niemałą niespodziankę sprawili piłkarze Ruchu Chorzów, którzy na własnym stadionie pokonali aktualnego mistrza Polski – Legię Warszawa. Chorzowianie przerwali w ten sposób
fatalną passę 10 ligowych meczów bez zwycięstwa.
W spotkaniu nie zagrali kluczowi zawodnicy stołecznego klubu.
Na ławce rezerwowych zasiedli Kuciak, Junior i Jodłowiec, a Radovic Vrdoljak nie został uwzględniony w kadrze meczowej. Jan Urban
chciał w ten sposób dać odpocząć swoim podopiecznym po męczącym meczu kwalifikacyjnym do ligi mistrzów z norweskim Molde.
W pierwszej połowie częściej w posiadaniu piłki byli piłkarze warszawskiej Legii. Podopieczni Jacka Zielińskiego nie pozwolili jednak
na stworzenie zagrożenia pod własną bramką. Mądra gra w defensywie i umiejętne wyprowadzanie kontrataków zaprocentowały w 25
minucie meczu, gdy podanie Łukasza Surmy na gola zamienił Grzegorz Kuświk. Kolejna akcja tego duetu poskutkowała podwyższeniem
rezultatu na 2:0. Tym razem to Kuświk pełnił rolę asystenta. Wyłożył
piłkę Surmie, który z 17 metrów posłał piłkę w samo okienko bramki.
W drugiej połowie legioniści za sprawą Marka Saganowskiego
szybko zdobyli bramkę kontaktową. Kilka minut później wyrównać

foto: Dariusz Hermiermiersz / gornikzabrze.pl

Górnik demoluje Widzew

Podopieczni Adama Nawałki w sobotę odnieśli trzecie ligowe
zwycięstwo z rzędu wysoko pokonując na obcym terenie Widzew
Łódź. Zabrzanie od początku kontrolowali przebieg meczu wywierając na rywalu ogromną presję. Prowadzenie drużynie gości zapewnił
w 18 minucie meczu duet Paweł Olkowski - Prejuce Nakoulma. Zawodnik z Burkina Faso odebrał piłkę Marcinowi Kaczmarkowi i po
szybkim rozegraniu piłki z Olkowskim znalazł się w sytuacji sam na
sam z bramkarzem. Mimo, że Nakoulma był zmuszony do oddania
strzału z ostrego kąta, piłka znalazła drogę do siatki.
Zabrzanie podwyższyli jeszcze w pierwszej połowie. Pomogli im
w tym gospodarze. Bramka padła po fatalnym błędzie Thomas'a Phibel'a i Macieja Mielcarza. Stoper gospodarzy próbował podać piłkę
do bramkarza i w efekcie skierował ją do własnej siatki. Przy próbie
przejęcia piłki Mielcarz poślizgnął się.
Mimo skromnej przewagi, łodzianie nie zdołali poważnie zagrozić swoim rywalom w drugiej połowie, choć Widzew miał kilka okazji na zdobycie gola kontaktowego. Najczęściej strzały lądowały jednak na trybunach lub w rękach Norberta Witkowskiego. Szansę na
korzystny wynik dla gospodarzy ostatecznie pogrzebał Mateusz Zachara. Po kontrze Mariusza Przybylskiego i Pawła Olkowskiego, napastnik Górnika Zabrze z bliskiej odległości umieścił piłkę w siatce.

Górnik Zabrze po zwycięstwie nad Widzewem Łódź "wskoczył" na fotel lidera

mógł Kosecki. Kapitalną interwencją popisał się jednak bramkarz
gospodarzy Krzysztof Kamiński. Piłkarze Legii Warszawa z każdą
minutą zyskiwali coraz większą przewagę, szturmując bramkę Ruchu. To jednak nie wystarczyło by wywieźć z Chorzowa choć jeden
punkt. Ta porażka kosztowała stołeczny klub utratę pierwszego miejsca w ligowej tabeli.
Ruch Chorzów - Legia Warszawa 2:1 (2:0)
1:0 - Kuświk, 25 min; 2:0 - Surma, 29 min; 2:1 - Saganowski, 48 min
Ruch: Kamiński - Gieraga (55. Babiarz), Szyndrowski, Stawarczyk, Dziwniel (26. Konczkowski) - Włodyka, Surma, Malinowski,
Zieńczuk - Starzyński - Kuświk (68. Sultes). Trener Jacek Zieliński.
Legia: Kuciak - Broź, Cichocki, Dossa, Brzyski - Kucharczyk, Furman, Jodłowiec (39. Łukasik), Kosecki (79. Żyro) - Pinto (84. Dwaliszwili) - Saganowski. Trener Jan Urban. Żółte kartki: Surma, Stawarczyk, Malinowski, Šultes - Saganowski, Łukasik, Dossa Júnior,
Broź. Sędziował Bartosz Frankowski (Toruń).

Rozczarowanie w Gliwicach

Po znakomitym rozpoczęciu sezonu w wykonaniu Piasta, fani zespołu liczyli na kontynuowanie tej serii i umocnienie pozycji w czołówce tabeli. Przed poniedziałkowym spotkaniem gliwiczanie mieli
szansę na wyprzedzenie warszawskiej Legii i zajęcie drugiej pozycji,
tuż za Górnikiem Zabrze. Tak się jednak nie stało. Rozczarowujące
spotkanie Piasta Gliwice z Zawiszą Bydgoszcz skończyło się podziałem punktów, a gospodarze zajmują obecnie czwarte miejsce w ligowej tabeli.
Pierwsza połowa spotkania rozgrywana była w dość szybkim tempie. Piłkarze Piasta zyskali optyczną przewagę i kilkukrotnie zagrozili bramce rywala w pierwszym kwadransie meczu. Strzelał głównie
Marcin Robak. Na pierwszą bramkę trzeba było jednak poczekać do
20. minuty. Po rzucie rożnym piłka trafiła pod nogi Krzysztofa Króla, który silne uderzył zza pola karnego. Zawodnik Piasta strzelił precyzyjnie, tuż przy ziemi nie dając szans Wojciechowi Kaczmarkowi.
Gospodarze nie cieszyli się jednak zbyt długo z objęcia prowadzenia. Zaledwie 5 minut później wyrównał Bernardo Vasconcelosa. Akcję rozpoczął Herold Goulon, a w pole karne dośrodkował Igor Lewczuk. Wyrównanie gości w dużej mierze było
zasługą bramkarza Piasta, który bez problemu powinien wyłapać podanie Lewczuka.

W drugiej połowie gliwiczanie nieco opadli z sił i oddali inicjatywę Zawiszy. Goście kilkukrotnie poważnie zagrozili bramce strzeżonej
przez Dariusza Trelę, ale nie udało im się objąć prowadzenia. Najlepszą
okazję mieli w 84. minucie, kiedy Michał Masłowski po indywidualnej akcji został sfaulowany w polu karnym. Jedenastki nie wykorzystał
jednak Paweł Abbott. Do końca meczu rezultat nie uległ już zmianie.
Piast Gliwice - Zawisza Bydgoszcz 1:1 (1:1)
1:0 - Krzysztof Król 20 min ; 1:1 - Bernardo Vasconcelos 25 min
Piast: Dariusz Trela - Damian Zbozień, Csaba Horvath, Jan Polak, Krzysztof Król, Matej Izvolt, Mateusz Matras, Łukasz Hanzel
(73' Kamil Wilczek), Tomasz Podgórski (77' Pavol Cicman), Ruben
Jurado (87' Mariusz Zganiacz), Marcin Robak. Zawisza: Wojciech
Kaczmarek - Igor Lewczuk, Łukasz Skrzyński, Paweł Strąk, Sebastian Ziajka, Wahan Geworgian (71' Piotr Petasz), Sebastian Dudek
(90+3' Hermes), Herold Goulon, Michał Masłowski, Jakub Wójcicki, Bernardo Vasconcelos (69' Paweł Abbott). Żółte kartki: Damian
Zbozień, Marcin Robak - Igor Lewczuk, Herold Goulon, Bernardo
Vasconcelos Sędzia: Paweł Raczkowski (Warszawa)
Tabela T-mobile Ekstraklasy
lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Drużyna
Górnik Zabrze
Legia Warszawa
Lechia Gdańsk
Piast Gliwice
Jagiellonia Białystok
Lech Poznań
Wisła Kraków
Widzew Łódź
Ruch Chorzów
Pogoń Szczecin
Cracovia Kraków
Śląsk Wrocław
Zawisza Bydgoszcz
Zagłębie Lubin
Podbeskidzie Bielsko-Biała
Korona Kielce

Mecze
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Punkty
10
9
8
7
7
6
6
6
5
5
4
3
2
2
2
1

z.
3
3
2
2
2
1
1
2
1
1
1
0
0
0
0
0

r.
1
0
2
1
1
3
3
0
2
2
1
3
2
2
2
1

p.
0
1
0
1
1
0
0
2
1
1
2
1
2
2
2
3

Bramki
7-2
13-3
8-4
7-6
5-5
4-2
4-3
5-10
5-5
5-6
6-8
4-5
3-5
1-4
3-8
3-7

