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Silesia Informacje  
poniedziałek – niedziela 17:45 i 20:00, 

Cafe Silesia 
poniedziałek – piątek 09:00

W skrócie z 
Skanska przenosi się do Katowic

Firma otworzyła swój drugi oddział w Kato-
wicach a zatrudnienie znalazło w nim ponad 
200 osób. Oddział został przeniesiony do 
stolicy województwa śląskiego z Kielc.  Do 
tej pory w Katowicach działała jednostka 
Skanska specjalizująca się w budownictwie 
inżynieryjnym. Teraz powstaje kolejna - Od-
dział Budownictwa Ogólnego, który będzie 
realizował projekty z zakresu budownictwa 
kubaturowego. Firma zbudowała w regionie 
do tej pory m.in. Drogową Trasę Średnico-
wą w Rudzie Śląskiej, obwodnicę Siewierza 
i Sosnowiecki Park Naukowo-Techniczny. 
Skanska rozbudowała także centrum han-
dlowe M1 w Zabrzu i terminal pasażerski 
na lotnisku w Pyrzowicach. 

13 milionów zostanie 
w miejskich budżetach

Tyle łącznie zaoszczędzi 26 śląskich i zagłę-
biowskich gmin. To efekt zbiorowego prze-
targu na dostawę prądu, który ogłosił Gór-
nośląski Związek Metropolitalny. Zostało 
do niego włączonych 120 samorządowych 
spółek i instytucji z województwa śląskiego. 

SONŚ protestuje

Nie milkną echa po wydaniu decyzji Sądu 
Najwyższego. Wynika z niej, że Ślązaków 
nie można uznać za odrębny naród, dlatego 
Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej 
nie powinno być zarejestrowane w Krajo-
wym Rejestrze Sądowym pod taką nazwą. 
Do chwili ponownego rozpatrzenia sprawy 
przez Sąd Okręgowy w Opolu, stowarzy-
szenie będzie działać na dotychczasowych 
zasadach. SONŚ odniosło się także do 
uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego. - 
Z prawdziwym smutkiem przyjmujemy słowa 
podważające prawo Ślązaków do samo-
określenia swej tożsamości. Wpisuje się to 
w wieloletni ciąg praktyk dyskryminacyjnych 
wobec naszej społeczności, które w warun-
kach demokracji nie powinny mieć miejsca. 
Czyni to z nas de facto obywateli gorszej 
kategorii, podludzi, którzy nie mają prawa 
o sobie decydować  – czytamy w oświad-
czeniu SONŚ.

Finał Szlachetnej Paczki

W ciągu trzynastu lat udało się im zebrać 
dla potrzebujących prawie ćwierć milio-
na prezentów. Szlachetna Paczka z roku 
na rok rośnie w siłę. Tym razem w woj. 
śląskim pomoc dotrze do ponad dwóch 
tysięcy osób. Zanim jednak paczki trafią 
do potrzebujących, wolontariusze prze-
prowadzają weryfikację oraz dowiadują 
się czego najbardziej rodzinom potrzeba. 
Organizatorów cieszy fakt, że z roku na rok 
darczyńców jest coraz więcej. Niestety, co-
raz więcej jest też potrzebujących.

Są zarzuty za incydent w Oświęcimiu

Dwoje studentów z Turcji zostało zatrzyma-
nych i usłyszało zarzuty po tym, jak pod bra-
mą z napisem "Arbeit macht frei" prowadzącą 
do byłego niemieckiego obozu zagłady pozo-
wali do zdjęć, wykonując nazistowskie gesty. 
Dwójka zatrzymanych w Oświęcimiu studen-
tów z Turcji to kobieta i mężczyzna w wieku 
22 lat. Zatrzymali ich pracownicy ochrony 
Muzeum Auschwitz-Birkenau w minioną 
niedzielę, 8 grudnia. Po zatrzymaniu oka-
zało się, że są to żacy jednej z węgierskich 
uczelni w Budapeszcie. Policjanci zabezpie-
czyli ich telefony ze zdjęciami oraz materiał 
z monitoringu. Przesłuchano także świadków, 
oraz pracowników muzeum. Para studentów 
z Turcji usłyszała już zarzuty - m.in. propago-
wania treści faszystowskich oraz znieważenia 
pomnika na terenie byłego obozu zagłady 
w Oświęcimiu. Oboje przyznali się do winy 
i sami zaproponowali karę - 6 miesięcy wię-
zienia w zawieszeniu na 3 lata. Co ciekawe 
- zatrzymani to studenci... historii.

Przynajmniej w Rudzie Śląskiej. 
Rudzkie Przedsiębiorstwo Wo-
dociągów i Kanalizacji planuje 

w 2014 roku minimalną obniżkę cen 
wody oraz spore zmiany zasad nali-
czania opłat abonamentowych. Dzięki 
nim mieszkańcy miasta będą mogli o 
kilka złotych zmniejszyć swoje comie-
sięczne rachunki.

W przyszłym roku rudzianie 
za jeden metr sześcienny wody i 

odprowadzanych ścieków zapłacą 14,40 
zł brutto. To o 7 groszy mniej, niż w 
obecnym roku. 6,61 zł brutto ma przy 
tym kosztować jeden metr sześcienny 
zużytej wody, a 8,34 zł brutto metr sze-
ścienny ścieków. Zmiany taryfy zaakcep-
towali już rudzcy radni. - Wielokrotnie 
powtarzałam, że kondycja finansowa 
PWiK jest na tyle dobra, że rudzianie nie 
muszą obawiać się podwyżek cen wody 
- przypomina prezydent Rudy Śląskiej, 
Grażyna Dziedzic.  

W przyszłym roku rudzkie wodo-
ciągi planują też zmiany w opłatach 
abonamentowych za dostarczanie wody 
i odprowadzanie ścieków. Do tej pory 
mieszkańcy Rudy Śląskiej płacili dwie 
opłaty abonamentowe - za wodę i za 

ścieki. Teraz będą płacić jedną. Jeżeli 
do tego zdecydują się na rozliczenia 
elektroniczne, to zapłacą dodatkowo 
mniej. I tak za fakturą papierową oplata 
będzie wynosić 4,90 zł brutto. Z kolei 
osoby, które mają zamontowane dwa 
liczniki - główny i podlicznik na ogród, 
będą musiały zapłacić 6,43 zł brutto. 

Wojciech Żegolewski 

Mówi się o niej od kilku lat, ale dopiero te-
raz padły konkrety. Wicepremier Janusz 
Piechociński zapowiedział rychły koniec 

negocjacji z azjatyckim inwestorem, który ma s�-
nansować budowę nowoczesnej elektrowni węglowej 
w Woli koło Pszczyny. To dobra informacja nie tylko 
dla mieszkańców tej małej miejscowości, ale przede 
wszystkim dla Kompanii Węglowej, która ma być 
partnerem inwestycji. Elektrownia z pewnością po-
zwoliłaby złapać spółce �nansowy oddech. 

W czasach świetności zakład zatrudniał ponad 
siedem tysięcy górników. Po połączeniu z bieruńskim 
"Piastem" pracę miało już tylko niewiele ponad dwa 
tysiące osób. Osiem lat temu kopalnia, z której żyła 
prawie cała Wola, przestała fedrować. Teraz pracę 
może tam znaleźć nawet tysiąc osób. Na terenach 
po i wokół byłej kopalni Czeczott do 2019 roku ma 

powstać nowoczesna elektrownia węglowa o mocy 
tysiąca megawatów. - Te hamletyzowania, czy warto 
inwestować w energetykę węglową mamy już za sobą. 
Prowadzę bardzo intensywne prace z inwestorami z 
Azji. Chciałbym, by na gruntach Kompani Węglowej 

powstała najnowocześniejszej 
generacji energetyka - podkreśla 
Janusz Piechociński, wicepremier, 
minister gospodarki. 

Zainteresowanie potencjal-
nych partnerów podobno jest 
ogromne. Mniejszościowym 
udziałowcem przyszłej elektrowni 
będzie Kompania Węglowa. Z 
nieodległych kopalni Piast i Zie-
mowit będzie dostarczać węgiel, z 
którego sprzedażą mają ostatnio 
ogromny problem. Na zwałach 

leży nadal pięć milionów ton niesprzedanego surowca. 
Koszt budowy elektrowni szacowany jest na półtora 
miliarda euro. Rocznie spalać ma prawie cztery mi-
liony ton węgla.

Adam Sierak

Nienawidzą ich kierowcy, kochają urzędnicy, po wyroku 
Sądu Najwyższego jeszcze bardziej. Straż Miejska ma 
prawo używać stacjonarnych fotoradarów. Tak orzekł 

Sąd Najwyższy. Tym samym skarga Prokuratora Generalnego 
w tej sprawie została oddalona. Nadzieją dla kierowców jest 
jeszcze projekt nowelizacji ustawy o możliwości korzystania 
przez straże miejskie i gminne z fotoradarów.

Priorytetem jest bezpieczeństwo, a mandaty wystawiane 
na podstawie takich fotogra�i to tylko dodatek - tak twierdzą 
funkcjonariusze straży miejskiej. Mimo to w trakcie niespełna 
10 minut pracy w Zabrzu, powstały cztery unikatowe zdję-
cia. Zamiast 50 km/h - 80. I gotowe. Teraz pytanie płacić, 
czy nie? Z jednoznaczną odpowiedzią kłopoty mają nawet 
specjaliści. - Prokurator Generalny twierdzi, że Straż Miejska 
nie ma uprawnień do kontrolowania za pomocą fotoradarów 
stacjonarnych. Sąd Najwyższy stwierdził natomiast, że nie 
ma przeciwwskazań do tego żeby Straż Miejska, czy Gminna 
robiła to za pomocą jakichkolwiek fotoradarów - mówi Paweł 
Ślązak, prawnik.

Wątpliwości wynikają nie tylko z różnicy zdań pomię-
dzy Prokuraturą Generalną i Sądem Najwyższym, a kolizją 
przepisów. Konkretnie ustawy o ruchu drogowym, z ustawą 
o drogach publicznych. Z odsieczą spieszą politycy. Posłowie 
Platformy Obywatelskiej opracowali nowelizację. W myśl przy-
gotowywanego projektu straże miejskie i gminne stracić mają 
możliwość korzystania z ich pomocy. Te tra�ć mają pod opiekę 
Inspekcji Transportu Drogowego, która z kolei będzie musiała 
zrezygnować z fotografowania kierowców z nieoznakowanych 
samochodów. Zmienić ma się też wysokość mandatów. Te 
uzależnione mają być od średniego wynagrodzenia. 

Michał Mitoraj

Niby co roku komentarze są te same, ale 
to i tak nie odstrasza polityków, którzy 
w okolicach Barbórki tłumnie zjeżdżają 

na Śląsk. Był już premier, w sobotę 7 grudnia 
dotarli wicepremierzy i były premier. O ile Elżbieta 
Bieńkowska po prostu na stałe mieszka w Mysło-
wicach, o tyle Janusz Piechociński pofatygował 
się z Warszawy. Przedstawiciele rządu kolejny 
raz przekonywali górników, że będą "solidarnie 
bronić polskiego węgla".

- Wprowadziłam jakiś czas temu moją tradycję, 
że zjeżdżam na dół w okolicach Barbórki i dzisiej-
sza wizyta akurat nałożyła się na dość ważne w 
życiu i dziejach kopalni wydarzenie - mówiła w 
mysłowickiej kopalni Mysłowice-Wesoła Elżbieta 
Bieńkowska. W "Wesołej" przed miesiącem pogłę-
biono i zmodernizowano jeden z szybów, którym 
siódmego grudnia przy okazji wizyty mogli się 
pochwalić. To historyczne wydarzenie dla całej 
załogi tej mysłowickiej kopalni. - To poprawa wa-
runków pracy, skrócenie dróg dojścia do miejsc pracy, 
a przede wszystkim likwidacja przewietrzania tzw. 
pod-poziomowego - mówi Eugeniusz Małobęcki, 
dyrektor kopalni "Mysłowice-Wesoła". I to ich tutaj 
sprowadziło, przynajmniej o�cjalnie. - Po raz pierw-
szy będę na karczmie piwnej krótko bo mam urodziny 

cioci Barbary - mówił podczas konferencji prasowej 
w Mysłowicach wicepremier Piechociński. 

Po drodze każde z nich może jednak właśnie 
na Śląsku zbić kapitał polityczny na najbliższą przy-
szłość. Obserwatorzy i eksperci mają nieodparte 
wrażenie - to początek kampanii wyborczej. - Może 
te wybory wcale nie będą w 2015 roku, tylko nieco 
prędzej? To rzeczywiście ten nalot polityków na Śląsk 
by tłumaczyło. Politycy Platformy mam wrażenie 
robią wszystko, żeby tylko nie siedzieć w Warszawie. 
A to wybierają się na Śląsk, a to do Kijowa, byle tylko 
nie być w Warszawie, gdzie można usłyszeć dość nie-
wygodne pytania - uważa Bogdan Pliszka, politolog, 
Uniwersytet Śląski w Katowicach. Słupki w sonda-
żach wciąż im spadają. Ekipa Tuska coraz więcej, 
nie tylko górnikom, obiecuje. - Nie ma niepodległej 
Polski bez własnych źródeł energii. Można powiedzieć, 
że jeszcze Polska nie zginęła póki wy jesteście, póki 
jest polski węgiel - podkreślał niedawno na Śląsku 
premier Donald Tusk. Ale nawet ta miła biesiadna 
atmosfera, ich sytuacji może nie poprawić, bo o 
głosy poparcia w tej blisko 5-milionowej aglomeracji 
mocno zabiegał też lider opozycji. Tytaniczną pracę 
prezes PiS Jarosław Kaczyński wykonał na wiecach w 
Pszczynie i Cieszynie. To tutaj spotkał się ze swoimi 
zwolennikami. - Mamy znaczne pole manewru, 
tylko potrzebna jest władza, która jest nieuwikłana, 
nie powiązana z tym wszystkim. Władza, która 
może działać i na którą nie tak łatwo naciskać - 
podkreślał  podczas spotkania w Pszczynie. A że 
na scenie politycznej pojawiła się właśnie "Razem 
Polska", to i wkrótce na Śląsku pojawią się również 
przedstawiciele założonej przez Jarosława Gowina 
nowej partii. 

Arkadiusz Loska

Nie będzie podwyżek cen wody

Gigantyczna inwestycja w Woli

Stacjonarne 
fotoradary legalne!

Rząd będzie bronić śląskiego węgla?
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Obiekt noszący imię najwybitniej-
szej polskiej tenisistki Jadwigi 
Jędrzejowskiej przez dziesiątki 

lat był miejscem, gdzie nie tylko uczy się 
tenisa i uprawia tę dyscyplinę. Spotykały 
się tam również osoby publiczne ze świa-
ta kultury, polityki i śląskiego biznesu. 
Teraz na terenach znajdujących się przy 
ulicy Astrów w Katowicach wybudowany 
zostanie biurowiec.

Zdaniem właściciela kortów – �rmy 
GC Investment – dalsze funkcjonowa-
nie obiektu nie miało sensu. - Obecność 
autostrady sprawia, że poziom zanie-
czyszczenia powietrza w tym miejscu 
wielokrotnie przekracza dopuszczalne 
normy. Nie jest to więc dobre miejsce do 
uprawiania sportu – wyjaśnia Michał 
Goli z firmy GC Investment. Z tymi 
argumentami nie zgadza się legendarny 
komentator radiowy i telewizyjny oraz 

katowicki radny Andrzej Zydorowicz. - 
To uzasadnienie jest kruche. Obok tych 
kortów jest stadion AWF-u, gdzie cały 
czas uprawia się różne dyscypliny sportu. 
Nie widzę przeciwwskazań aby trenować 
również na kortach im. Jadwigi Jędrze-
jowskiej – zaznacza Andrzej Zydorowicz 
dodając, że sytuacja jest patowa. - Obiekt 
jest własnością prywatną i trzeba to usza-
nować – dodaje Przewodniczący Komisji 
Kultury, Promocji i Sportu.

Sprawa wywołała oburzenie wśród 
lokalnej społeczności miasta, a szczegól-
nie wśród osób którym dobro obiektu 
zawsze leżało na sercu. Pod protestem 
przeciw likwidacji podpisało się 1200 
osób. Powstał nawet Społeczny Komitet 
Obrony Kortów, który zrobił wszystko 
by historyczny obiekt zachować tam, 
gdzie jest obecnie. - Rozmawialiśmy ze 
wszystkimi. Z władzami miasta, społe-
czeństwem, środowiskiem tenisa, a także 

właścicielem obiektu, od którego usłysze-
liśmy, że ma zezwolenie na wyburzenie 
kortów. Nasz komitet chce ratować obiekt, 
który przypomnijmy powstał w 1927 roku 
za prywatne pieniądze fundatorów – 
mówi Karol Zarzecki, przewodniczący 
komitetu.

Obrońcy kortów o ich ocalenie 
walczyli do ostatniej chwili. - Mam na-
dzieję, że dojdzie do porozumienia GC 
Investment z miastem w sprawie zamiany 
terenów – mówił  Karol Zarzecki tuż po 
zakończeniu ostatniej sesji rady miasta, 
która odbyła się 27 listopada. Tak się 
jednak nie stanie. W 2011 roku, gdy 
zapadła decyzja sprzedaży przez ówcze-
snego właściciela terenu kortów przy ul. 
Astrów, pojawił się szereg inicjatyw w 
obronie zachowania funkcji sportowej 
tego terenu. Opieszałość urzędników 
spowodowała jednak, że opracowanie 
projektu uchwały o przystąpieniu do 
sporządzenia planu zagospodarowania 
przestrzennego nastąpiło później niż 
transakcja sprzedaży nieruchomości. 
Projekt planu miejscowego tra�ł do rady 
miasta po ponad 2,5 roku od podjęcia 
działań w tej sprawie. - Aktualny wła-
ściciel nabył nieruchomość niezwiązaną 
zapisami planu miejscowego i ma prawo 
oczekiwać realizacji swoich zamierzeń w 

zgodzie z polityką przestrzenną miasta 
określoną przecież przez radę w studium 
zagospodarowania przestrzennego. Gdy-
by plan miejscowy, jak w szeregu miast, 
obejmował 100 procent powierzchni 
miasta, nie byłoby tego problemu. Jak 
jednak wiadomo, w Katowicach nieste-
ty tak nie jest – czytamy w o�cjalnym 
oświadczeniu klubu radnych Platformy 
Obywatelskiej.

Podczas ostatniej sesji rady miasta 
plan miejscowego zagospodarowania 
przestrzennego obejmujący historyczne 
korty przy Astrów i stadion AWF przy 
Kościuszki w ogóle nie został poddany 
głosowaniu. To odbyło się jedynie w 
sprawie uwag GC Investment odrzuco-
nych przez prezydenta Katowic, Piotra 
Uszoka. Teraz najpewniej trzeba go przy-
gotować z uwzględnieniem zmian. Brak 
reakcji ze strony radnych spowodował, 
że losy kortów praktycznie zostały już 
przesądzone. Na terenie obiektu pojawił 
się ciężki sprzęt i trwają przygotowania 
do rozbiórki. Właściciel obiektu ma do 
tego pełne prawo. W tej sytuacji uchro-
nić korty mógłby jedynie wojewódzki 
konserwator zabytków. Okazuje się jed-
nak, że historyczny obiekt wybudowany 
w w 1928 roku nie został wpisany do 
rejestru zabytków!

Radni przekonują, że nie ma rów-
nież możliwości przeniesienia kortów 
w inne miejsce. - Korty mogą być je-
dynie wybudowane w innym miejscu 
od podstaw. Z drugiej strony miasto nie 
jest właścicielem obiektu, więc nie jest 
też stroną w sprawie – tłumaczy Marek 
Szczerbowski. Na pytanie czy korty im. 
Jadwigi Jędrzejowskiej powinny zniknąć 
z ulicy Astrów, radny nie potra�ł jedno-
znacznie odpowiedzieć. - To własność 
prywatnego inwestora, ale jestem za tym, 
aby infrastruktura sportowa w Katowi-
cach się nie zmniejszała. Korty w mieście 
są potrzebne – dodaje.

Symbolem kortów była Jadwiga Ję-
drzejowska – �nalistka trzech turniejów 
Wielkiego Szlema – a w przeszłości na 
kortach grały takie sławy tenisa jak: Ivan 
Lendl czy Wojciech Fibak. Tu odbywały 
się również Międzynarodowe Mistrzostwa 
Polski, a ostatnio Mistrzostwa Śląska czy 
Turnieje Międzynarodowe. Zdaniem Ka-
rola Zarzeckiego obcokrajowcy, którzy 
mieli okazję grywać na kortach przy ulicy 
Astrów, byli zachwyceni ich fantastycz-
nym położeniem. - Utrata tak ważnego 
obiektu sportowego to dla Katowic trage-
dia. Tym bardziej, że jest to największy tego 
typu obiekt w mieście – mówi.

Tomasz Breguła, Kamil Puternicki

Na ulicach pojawiły się już 
światełka, łańcuchy, 
bombki i betlejemskie 
gwiazdy. Świąteczną 

atmosferę można odczuć niemal na 
każdym kroku. Również na targu przy 
ulicy Wolności 48. - Mamy tutaj choinki, 
świecidełka, lampki i całą gamę ozdób 
świątecznych. Od wyboru do koloru – 
mówi pan Marian, właściciel jednego 
ze straganów. Bożonarodzeniowe 

szaleństwo rozpoczęło się na dobre. 
To przekłada się na wzmożony ruch 
klientów. - Święta to dla nas najlepszy 
czas jeśli chodzi o zyski. Zawsze trzeba 
się jednak wyróżnić dobrą ofertą. Tych 
straganów jest tutaj mnóstwo. Cena musi 
być przystępna. Nie można też zapomnieć 
o jakości. Jak sprzedamy klientowi kiepski 
towar to on już do nas nie wróci – dodaje.

Dobrze sprzedają się nie tylko świą-
teczne gadżety, ale również produkty, któ-
re już za niecałe dwa tygodnie pojawią się 
na wigilijnym stole. Jak przekonują sami 
klienci, przy wyborze odpowiedniego 
towaru największą rolę odgrywa jakość. 
- Tutaj wszystko jest świeże i smaczne. 
Czasem wolę zapłacić więcej i mieć potem 
dobre wigilijne potrawy. Kupując żywność 
z supermarketu takiej gwarancji mieć nie 
można – mówi pani Stefania, która na 

chorzowskim targu kupuje już od ponad 
piętnastu lat. Więcej płacić zazwyczaj 
jednak nie trzeba. Produkty sprzedawane 
na chorzowskim targu wyróżnia także 
atrakcyjna cena. Zazwyczaj, że niższa niż 
ta w supermarkecie.

Zakupy na bazarach wciąż cieszą 
się ogromnym zainteresowaniem. Ku-
pujących przyciąga przede wszystkim 
możliwość nabycia świeżych warzyw, 
owoców i nabiału. Mięso, jajka czy 
warzywa sprzedawane na targu to naj-
częściej towary małych firm. Można 
też natrafić na produkty pochodzące 
prosto od rolnika. Pod tym względem 
targowiska pozostają bezkonkurencyj-
ne. Warto więc pytać o pochodzenie 
towarów i wybrać te najwyższej jakości. 
Sprzedawcy chętnie odpowiadają, nawet 
na najbardziej szczegółowe pytania.

W niedzielę (8 grudnia) we 
wnętrzach zabytkowych 
chałup Górnośląskiego 

Parku Etnogra�cznego w Chorzowie 
odbyły się warsztaty wykonywania 
pierników, świątecznych stroików, 
potraw wigilijnych oraz ozdób ze słomy 
i masy solnej. Była to pierwsza impreza 
cyklu, który ma stać się tradycją cho-
rzowskiego skansenu.

- Te obyczaje utworzyły się i zako-
rzeniły w naszej kulturze już wiele lat 
temu. Poprzez organizowanie tego typu 
warsztatów chcemy o tych tradycjach 
przypomnieć. Mam nadzieję, że jest to 
pierwsza, ale nie ostatnia edycja tego 
wydarzenia. Dzisiaj widać, że cieszy 
się ono dużym zainteresowaniem więc 
myślę, że tak właśnie będzie – mówił An-
drzej Sośnierz, dyrektor Górnośląskiego 
Parku Etnogra�cznego w Chorzowie. W 

akcji wzięli udział m.in. Jerzy Gorzelik 
(RAŚ), Maria Meyer aktorka Teatru 
Rozrywki w Chorzowie oraz Danuta 
Mokry z TVP, którzy własnoręcznie wy-
konali pierniki oraz świąteczne ozdoby. 
Dochód ze sprzedaży wyrobów zostanie 
przekazany na cele charytatywne. Nie 
zabrakło również atrakcji dla najmłod-
szych uczestników imprezy. Z nimi pod 
Spichlerzem z Wojkowic spotkał się Św. 

Mikołaj, który wraz 
z Elfem opowie-
dział przy ognisku 
„Historię Świętego 
Mikołaja”. 

Już w przyszłą 
niedziele (15 grud-
nia) w chorzow-
skim skansenie 
odbędzie się „Ślą-
ska Wilijo”. Głów-
ną atrakcją będzie 
pokaz plenerowe-
go spektaklu „Ja-
sełka” w reżyserii 

Iwony Woźniak, przygotowany przez 
Teatr „Naumiony ”z Ornontowic, 
który do współpracy zaprosił Zespół 
Śpiewaczy „Szarotki” z Mościsk, Te-
atralną Grupę Warsztatową z Pałacu 
Młodzieży w Katowicach oraz Inte-
gracyjną Grupę Teatralną „Pomost” 
z Orzesza. Oprócz tego będzie jeszcze 
żywa szopka, tradycyjny jarmark, wy-
stawa „Choinka wczoraj i dziś” i wiele 
innych atrakcji... TB

Świąteczne nastroje 
w Skansenie Nie tylko w markecie

Boże Narodzenie zbliża 
się wielkimi krokami. 
Wielu chorzowian już 
teraz rozpoczyna przy-
gotowania rozglądając 
się za świątecznymi 
towarami i prezentami. 
Mimo że największe sieci 
handlowe prześcigają się 
w promocjach to dla wie-
lu mieszkańców miasta 
najbardziej odpowied-
nim miejscem na zrobie-
nie bożonarodzeniowych 
zakupów pozostaje targ.

Były korty, będzie… biurowiec!

 Tomasz Breguła
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Tradycyjna barbórka, 
połączona w tym roku 
z obchodami 25 lecia 
Grupy Holdingowej Lin-
ter z Wolbromia odbyła 
się zgodnie z wieloletnią 
tradycją w Pilicy. Jubi-
leuszowe świętowanie 
rozpoczęła Msza św. 
koncelebrowana w in-
tencji pracowników i ich 
rodzin w Sanktuarium 
Matki Boskiej Śnieżnej, 
której przewodniczył 
Gwardian Franciszkanów 
Ojciec Lucjan Janas. 

Biesiada, jak każe tradycja 
rozpoczęła się od odśpie-
wania hymnu górniczego, 
po którym posypały się 

życzenia dla twórcy Lintera Lesz-
ka Łazarczyka i kontynuatora 
rozpoczętego przez niego 25 lat 
temu dzieła budowania stabilnej 
�rmy – syna Dariusza, dziś Pre-
zesa Zarządu największej spółki w 
Grupie Linter SA. Obaj panowie w 
obecności małżonek odbierali gra-
tulacje m. innymi od Burmistrza 
Wolbromia Jan Łaksa, prezesów i 
dyrektorów banków, kopalń oraz 
�rm współpracujących z branży 
górniczej.  

W czasie jubileuszowej uczty był 
również czas na wspomnienia po-
szczególnych lat budowania dzisiej-
szej, jak podkreślali wszyscy stabilnej 
�rmy, jak również snucia planów na 
najbliższe i te dalsze lata.

Jubileuszowa barbórka w Linter Group

Silna grupa Linter Mining

Halina i Leszek Łazarczykowie przyjmują życzenia

Modlitwa dziękczynna przed posiłkiemGórniczy hymn odśpiewano na stojąco

Marta i Dariusz Łazarczykowie z jubileuszową statuetką od załogi

Czas na wspomnienia minionych 25 lat

Temat tygodnia
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Dzisiejszy Linter, to holding skupiający 
kilkanaście podmiotów, działających 
na wielu płaszczyznach i w wielu kra-
jach. Odpowiednia polityka kadrowa 

pozwoliła skupić w tym przedsiębiorstwie grupę 
kompetentnych, wykształconych ludzi, o otwartych 
umysłach i bogatym doświadczeniu. Większość 
przedsiębiorców w tym miejscu kariery zaczęłaby 
odcinać kupony, ale nie Leszek Łazarczyk, który 
swoimi wizjami „zaraził” także współpracowników. 
Na sukces Linter Group składa się wiele elementów, 
z których najważniejszymi są: ciągły rozwój �rmy, jej 
odpowiednia struktura organizacyjna, elastyczne 
podejście do sprzedaży swoich produktów i 
usług, a także praca zespołu, który liczy 
ponad 2000 pracowników. Obecna Grupa 
Linter to �rmy działające na oddzielnych 
prawach gospodarczych, związanych z 
różnymi branżami takimi jak: górnic-
two, hutnictwo, przetwórstwo kopalin, 
usługi, przemysł wydobywczy oraz 
turystyka i medycyna. - Wizja rozwoju 
�rmy powinna być sprecyzowana i wie-
loaspektowa, dlatego skupiamy się na 

dynamicznych działaniach praktycznie na każdym 
szczeblu organizacyjnym. Iście „linterowska” struktu-
ra to mała liczba szczebli i stanowisk kierowniczych, 
szybki przepływ informacji między pracownikami 
oraz decentralizacja procesu podejmowania decyzji. 
Dzięki temu zwiększa się odpowiedzialność pra-
cowników, są zachęcani do własnej inicjatywy i 
kreatywności w załatwianiu „trudnych” spraw „na 
bieżąco”. Pełniejsze wykorzystanie kadry kierowniczej 

nie tylko usprawnia i czyni bardziej klarownym proces 
zarządzania, lecz również, co jest nie mniej istot-
ne, przyczynia się do znacznej redukcji kosztów jej 
utrzymania – mówi założyciel Linter Group, Leszek 
Łazarczyk. Na wzrost zrealizowanych zamówień 
przez �rmy należące do grupy holdingowej niewąt-
pliwie mają wpływ elastyczność i odpowiedzialność, 
wychodzenie na przeciw, a także wyprzedzanie 
życzeń klientów. - Przysłowiowe „indywidualne” 
podejście do klienta nie jest w naszej �rmie tylko 
utartym hasłem reklamowym. Wykonanie sprzętu 
opartego na zaawansowanych technologiach wymaga 
właśnie takiego podejścia. W działalności naszej 

�rmy musimy mieć na uwadze tendencje rynkowe, 
a te nie pozostawiają złudzeń – przedsiębiorcy 

przemysłowi chcą korzystać z innowacji tech-
nicznych, dlatego i my stawiamy na nowe 

rozwiązania technologiczne, inwestujemy 
w sprzęt, a co najważniejsze w ludzi. Prócz 
szkoleń i możliwości podwyższania kwa-
li�kacji, dajemy naszym pracownikom 
duże pole działania, co sprzyja odkry-
waniu i wykorzystaniu ich potencjału, 
umożliwia ich samorealizację i stwarza 
możliwości rozwoju kariery. Jak widać nie 

sposób rozdzielić wymienionych elementów. 
Są one ze sobą sprzężone i trzeba każdy z 

nich wziąć pod uwagę by móc spokojnie patrzeć 
w przyszłość – podkreśla Dariusz Łazarczyk, 

prezes największej spółki w Grupie - Linter SA, 
jednocześnie syn założyciela Linter Group. Kolejnym 
kierunkiem, w którym poszła Grupa Linter jest 
stworzenie Izby Gospodarczej. 

– W Izbie zrzeszamy małe i średnie podmioty 
gospodarcze z różnych branż, których właściciele 

często mają dobre pomysły, a nie mogą, czy nie 
potrafią wprowadzić ich w życie. Chcemy ich 
również zachęcić do wspólnej realizacji wielkich 
przedsięwzięć, których osobno nie byliby w stanie 
zrealizować. My już to przerabialiśmy i wiemy 
jak to robić i potrafimy pomóc innym. Akces 
do tej pory złożyło ponad 110 �rm co wcale nie 
oznacza, że temat jest zamknięty, ciągle czekamy 
na kolejnych zainteresowanych – mówi właściciel 
Linter Group Leszek Łazarczyk.

Działalność na tak wielu płaszczyznach i 
dbałość o dalszy rozwój nie byłaby możliwa bez 
umiejętności pozyskiwania funduszy unijnych. 
Także i w tym obszarze Grupa wyspecjalizowała 
się, potra�ąc przechodzić przez związany z tym 
gąszcz przepisów oraz uzyskiwać potrzebne 
fundusze. Ostatnimi laty szczególnie duży nacisk 
położono na pozyskiwanie dotacji w ramach 
projektu „Pure Technology” – czystej technolo-
gii, będącej o krok dalej posuniętą technologią 
pozyskiwania energii. Jednym słowem Linter 
coraz intensywniej kieruje swoje kroki ku odna-
wialnym źródłom energii najnowszej generacji.

W perspektywie, z uzyskanych funduszy, jest 
projekt zbudowania nowego zakładu, zajmują-
cego się produkcją elementów takich instalacji 
dla małych i średnich nośników energii. Pozwoli 
to, wzorem Skandynawów, w ramach istnieją-
cych elektrowni, na budowę lokalnych czystych 
elektrowni o mocy 10-20 megawatów. Szerokie 
spektrum działalności i osiągane przez Grupę 
Linter sukcesy wielokrotnie zostały docenione i 
wyróżnione wieloma prestiżowymi nagrodami, 
takimi jak Nagroda Forbsa, Gepardy Biznesu, 
czy Ikona Śląska. 

Ważne wydarzenia w 25 letniej historii Grupy holdingowej LINTER
l Zgłoszenie w ewidencji podmiotów gospodarczych �rmy INTERSZCZEL
l Powołanie Spółki INTERSZCZEL
l Powołanie Spółki Met Rol
l Powołanie Linter Spółka z o.o.
l Zakup terenu i obiektów w Łobzowie. Budowa bazy pod rozwijający się zakład produkcyjny
l Powołanie spółek Linter Mining i PRG Linter
l Zakup Ośrodków Wczasowych BURSZTYNEK w Ustce i GROŃ w Istebnej
l Budowa Kompleksu Zagroń z Aquaparkiem i Centrum Zdrowia i Energii Meridian
l Nabycie stoków narciarskich na Pilsku i Ośrodka Jontek
l Powołanie  spółki EW Medicine
l Przejęcie udziałów PRG Metro

NIE ODCINAJĄ KUPONÓW
Założona w 1988 roku przez 
Leszka Łazarczyka, mała ro-
dzinna firma miała na celu 
poprawienie warunków by-
towych. Niespokojny duch 
właściciela, lubiącego coraz 
to nowe wyzwania, jego wizje 
i umiejętność wcielania ich 
w życie, w połączeniu z pra-
cowitością i umiejetnością 
doboru współpracowników 
musiały przynieść niespodzie-
wany efekt.

 Karol Burczyk

Stowarzyszenia Gminy Jeleśnia nadały Leszkowi Łazarczykowi tytuł Gazdy na Pilsku

Wysokospecjalistyczna dwukolumnowa portalowa wytaczarka zakupiona w ramach projektu unijnego dla zakładu Linter SA w Łobzowie

Kompleks Zagroń-Istebna to luksusowy 
hotel, wyciągi narciarskie, park wodny Olza 

i  Centrum Zdrowia i Energii Meridian.

Temat tygodnia
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Brutalny mord  
w Częstochowie

Kryminalni z komendy 
miejskiej w Częstocho-
wie zatrzymali sprawców 

zabójstwa 42-latka, dotychczas 
poszukiwanego jako zaginio-
nego. Po zabiciu przedsiębior-
cy, sprawcy ukryli jego zwłoki 
na cmentarzu.

Śledczy zatrzymali już 22-let-
niego Sebastiana B. oraz 20-let-
niego Dawida N., którzy są po-
dejrzani o dokonanie zabójstwa. 
Ustalenia policjantów wskazują, 
iż mężczyźni dobrze przygoto-
wali się popełnienia zbrodni. Nie 
tylko kupili odpowiednie narzę-
dzia, ale również wybrali miejsce 
ukrycia zwłok. Sprawcy porazili 
swoją ofiarę prądem, bestialsko 
skatowali i zmusili do podania 
numerów PIN do kart bankowych 
a następnie pchnęli go nożem. 
Ciało ukryli w przygotowanym 
wcześniej grobowcu na cmentarzu 
w Mstowie. Zabójstwa dokona-
li prawdopodobnie z powodów 
finansowych. Dwaj zatrzymani 
mordercy przedsiębiorcy z Czę-
stochowy zostali tymczasowo 
aresztowani i usłyszeli już zarzu-
ty zabójstwa z niskich pobudek. 
Grozi im dożywocie.

Pocięli mu twarz 
nożem

W miniony weekend 
sąd na wniosek pro-
kuratury tymcza-

sowo aresztował jednego ze 
sprawców brutalnego rozbo-
ju. W październiku wraz ze 
wspólnikiem, zaatakował on 
przechodnia i pociął mu twarz 
nożem. Namierzony i zatrzy-
many przez mundurowych 
z Żor 20-latek odpowie także 
za inne przestępstwa.

Mężczyzna najbliższe 3 mie-
siące spędzi za kratkami. Kry-
minalni udowodnili mu, że jest 
współodpowiedzialny za brutalny 
atak na przechodnia. Wraz ze 
wspólnikiem przewrócili swoją 
ofiarę na ziemię, potem przy-
trzymywali i pocięli twarz. Obaj 
uciekli przed przyjazdem Policji 
zabierając pokrzywdzonemu te-
lefon i czapkę. 20-latek łącznie 

usłyszał cztery zarzuty, w tym za 
przywłaszczenie mienia oraz sta-
wianie czynnego oporu podczas 
prowadzonej przez funkcjonariu-
szy interwencji. Mężczyzna tra�ł 
już do aresztu śledczego. Grozi 
mu nie mniej niż 3 lata pozba-
wienia wolności. Współsprawca 
zbrodni nadal poszukiwany jest 
przez policjantów.

Kolejne zatrzymanie 
dilera

Policjanci z Bytomia prze-
jęli prawie 700 działek di-
lerskich amfetaminy oraz 

ponad 120 marihuany. Czarno-
rynkowa wartość zabezpieczo-
nych narkotyków to prawie 7 
tys. zł. Zatrzymanym dilerem 
jest 28-letni mieszkaniec Sto-
larzowic. Teraz grozi mu do 8 
lat więzienia.

Mężczyznę zatrzymali kry-
minalni z bytomskiej komendy 
zajmujący się zwalczaniem prze-
stępczości narkotykowej. Nar-
kotyki znaleziono w jego miesz-
kaniu. Bytomianin przyznał się 
do przestępstwa posiadania oraz 
udzielania środków odurzających. 
Prokurator zastosował wobec nie-
go policyjny dozór oraz poręczenie 
majątkowe w kwocie 2 tys. zł.

Myślał, że pada na 
niego deszcz...

Policjanci zespołu patro-
lowo-interwencyjnego ja-
strzębskiej komendy za-

trzymali 31-latka, podejrzanego 
o posiadanie narkotyków. Przy 
mężczyźnie mundurowi znaleźli 
woreczek z 20 gramami pochod-
nej amfetaminy, natomiast pod-
czas przeszukania zabezpieczo-
no jeszcze ponad 70 gramów tej 
samej substancji oraz niespełna 
gram marihuany.

W nocy z poniedziałku na 
wtorek funkcjonariusze interwe-
niowali w jednym z mieszkań na 
ulicy Krakowskiej w Jastrzębiu 
Zdroju. Powodem zgłoszenia 
było nadpobudliwe zachowanie 
31-latka. Jastrzębianin przyznał 
policjantom, że wcześniej zażył 
jakieś środki, po których ma pro-
blemy z zachowaniem równowagi 
i wydaje mu się, że pada na niego 
deszcz. Podczas kontroli osobistej 
wyrzucił z kieszeni  worek z narko-
tykiem. W wyniku przeszukania 
znaleziono większe ilości tej samej 
substancji oraz elektroniczną wagę 
i dużą ilość pustych woreczków 
zamykanych na strunę. Jego dalszy 
los leży w rękach sądu. Za posia-
danie narkotyków grozi kara do 3 
lat więzienia.

Włamując się  
zarabiał 
na chrzciny

Policjanci z Żor zatrzyma-
li 31-letni katowiczanina, 
który włamał się do 26 po-

jazdów by zgromadzić fundusze 
na chrzest dziecka. Wartość skra-
dzionych przedmiotów jest wyce-
niana na ponad 100 tys. zł. 

Włamywacz działał na przeło-
mie października i listopada bieżą-
cego roku. Mężczyzna przyjeżdżał 
do Żor i z zaparkowanych samo-
chodów kradł pozostawione w 
nich przedmioty. Łupem przestęp-
cy padały dokumenty, pieniądze, 
laptopy, elektronarzędzia, radio-
odtwarzacze, telefony komórkowe, 
nawigacje, ale także maszyna do 

szycia, papierosy, aparat foto-
gra�czny, kamera, dwa namioty, 
klucze do mieszkania, torba z le-
kami oraz walizki z markowymi 
okularami wartymi blisko 50 tys. 
zł. Mężczyzna usłyszał już zarzuty 
i przyznał się do winy. Tłumaczył, 
że do kradzieży zmusiła go trud-
na sytuacja życiowa oraz chrzest 
dziecka, na który zbierał fundusze. 
Żorska prokuratura, która wszczę-
ła śledztwo w sprawie, a także sąd 
zdecydują o jego dalszym losie. Za 
kradzieże z włamaniem grozi mu 
10 lat pozbawienia wolności.

Złapany za 
kradzieże trakcji

Policjanci z Koniecpo-
la ustalili sprawcę czte-
rech kradzieży elemen-

tów infrastruktury kolejowej. 
58-letni mieszkaniec powiatu 
częstochowskiego został już za-
trzymany. Usłyszał zarzuty kra-
dzieży, w wyniku której doszło 
do zakłócenia ruchu kolejowe-
go. Decyzją prokuratora męż-
czyzna został objęty policyj-
nym dozorem.

Mieszkaniec powiatu czę-
stochowskiego od października 
czterokrotnie kradł elementy in-
frastruktury kolejowej na terenie 
Koniecpola. Skradzione kable 
opalał i sprzedawał w okolicznych 
skupach złomu. Bogusław Ś. zo-
stał zatrzymany tuż po ostatniej 
kradzieży.

Użył noża 
do tapet

Policjanci z Kłobucka za-
trzymali 29-latka, który 
przy użyciu noża do tapet 

sterroryzował właścicielkę salo-
nu gier i zażądał od niej pienię-
dzy. O dalszym losie podejrzane-
go zadecyduje sąd.  

Do zdarzenia doszło w nocy z 
poniedziałku na wtorek w jednym 
z kłobuckich lokali. Jak ustalili po-
licjanci z patrolu interwencyjnego, 
29-letni mieszkaniec Kłobucka 
grając na automatach stracił swój 
cały miesięczny dochód. Naj-
prawdopodobniej, aby zrekom-
pensować swoje straty, postanowił 
przeprowadzić napad. Wyciągnął 
nóż do tapet i grożąc nim właści-
cielce salonu gier, zażądał wydania 
pieniędzy. Wystraszona kobieta 
oddała mu wszystkie pieniądze, 
jakie posiadała przy sobie. Pro-
kurator zastosował wobec podej-
rzanego środek zapobiegawczy w 
postaci dozoru policyjnego. Za 
popełnione przestępstwo grozi 
mu kara nie mniejsza, niż 3 lata 
więzienia.

Zaskakujący finał 
przeszukania

Kryminalni z Tarnow-
skich Gór, podczas prze-
szukania garaży osób 

zatrzymanych w związku z kra-
dzieżą kabli zasilających sie-
ci telefonii komórkowej, doko-
nali zaskakującego odkrycia. 
Zamiast przewodów przygoto-
wanych do sprzedaży na złom, 
znaleźli ok. 700 litrów spirytu-
su oraz 60 kg tytoniu bez akcy-
zy, a także samochód ukradzio-
ny w 2005 r.

29 listopada br. policjanci z Ko-
misariatu Policji w Zbrosławicach 
zatrzymali na gorącym uczynku 
dwóch mężczyzn: 39 – letniego 
mieszkańca Rudy Śląskiej i 25 
-letniego mieszkańca Sosnowca. 
Zatrzymani przez ostatnie cztery 
miesiące kradli kable w różnych 
miejscach na terenie wojewódz-
twa. Kryminalni tra�li również na 
ślad kolejnych dwóch sprawców. 
Mieszkańcy Rudy Śląskiej wskaza-
li miejsca przechowywania łupów, 
które następnie zostały przeszu-
kan. Tam dokonano zaskakujące-
go odkrycia. W garażu należącym 
do rodziny jednego z zatrzyma-
nych, zamiast kabli, znaleziono 
720 butelek o pojemności 0,9 l 
wypełnionych spirytusem, 4 worki 
zawierające ok. 60 kg tytoniu, a 
także samochód osobowy marki 
Toyota. Po sprawdzeniu pojazdu w 
policyjnych systemach okazało się, 
że jest on poszukiwany, jako utra-
cony w wyniku kradzieży w 2005 
r. w Sosnowcu. Wartość rynkowa 
alkoholu oraz tytoniu nadal jest 
obliczana. Obecnie sprawę przejęła 
Komenda Miejska Policji w Rudzie 
Śląskiej. Śledczy nie wykluczają 
kolejnych zatrzymań.

Śląscy policjanci zatrzymali 
kolejnego mężczyznę, który w 
latach 2008–2009 przekazywał 
łapówki osobom odpowiedzialnym 
za realizację prac na śląskim 
odcinku autostrady A1. 

Funkcjonariusze nada l 
prowadzą postępowanie 
przeciwko osobom podej-

rzanym o korupcję podczas budo-
wy śląskiego odcinka autostrady 
A1. Tym razem zatrzymano re-
prezentanta jednego ze śląskich 
przedsiębiorców. Mężczyzna jest 
podejrzany o pośredniczenie w 
przekazywaniu łapówek pomię-
dzy jednym z podwykonawców, 
a przedstawicielami inwestora. 
W 2008 roku miał przekazać 

8 tys. zł łapówki, w zamian za 
nadużycie uprawnień przez jed-
nego z członków kierownictwa 
głównego wykonawcy budowy. 

Prokuratura Okręgowa w 
Gliwicach przedstawiła już w tej 
sprawie kilkadziesiąt zarzutów 
korupcyjnych, a kwota wręcza-
nych łapówek przekracza 200 

tys zł. Zebrany przez śledczych 
materiał procesowy obrazuje 
szeroki obszar układów korup-
cyjno-towarzyskich pomiędzy 
osobami zajmującymi stano-
wiska kierownicze u głównego 
wykonawcy a lokalnymi przed-
siębiorcami. Nie wyklucza się 
kolejnych zatrzymań.

Korupcja podczas budowy A1
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W kwestii koloru wło-
sów to nieprawda, że 
natura zawsze wie le-

piej. Wystarczy spojrzeć na zdję-
cia gwiazd z ich młodości, żeby 
docenić upiększającą moc kolo-
ryzacji. Ale czasami zbyt mocna 
odskocznia od naturalnego kolo-
ru włosów też może okazać się 
niekorzystna. W kwestii dobo-
ru koloru lepiej porozmawiajmy 
z fachowcem, który przy pomocy 
pojedynczych kosmyków w róż-
nych kolorach, dopasuje idealny 
kolor dla naszej twarzy. 

Szukając właściwego koloru, 
należy pamiętać, że karnacja, oczy 
i włosy nie powinny być w tym sa-
mym odcieniu. Dlatego jeśli masz 
oczy w zimnym odcieniu (nie-
bieskim czy szarym), postaw na 
ciepłe kolory farb, w przeciwnym 

razie włosy zleją się z oczami, a ty 
będziesz wyglądać „niewyraźnie” . 
Pamiętaj, że jasne włosy bardzo ła-
godzą ostre rysy, a ciemne - bardzo 
je wyostrzają. Jeśli więc cierpisz na 
permanentnie podkrążone oczy, 
dużą ilość zmarszczek czy zbyt 
ostre rysy twarzy, zdecyduj się na 
ciepły blond lub ciekawy odcień 
od poziomu jasnego brązu. Nie 
eksperymentuj z głęboką, chłodną 
czernią . Ciemne kolory sprawdza-
ją się tylko w przypadku pań w 
typie gorącej Latynoski - o śniadej, 
lekko opalonej skórze i brązowych 
lub piwnych oczach. Takie kolory 
jak rudy czy czerwony muszą być 
dopasowane nie tylko do karnacji 
czy cery ale przede wszystkim do 
osobowości klientki. Najważniej-
sza zasada to fakt, żeby każdy czuł 
się sam dobrze w swoim kolorze 
włosów.

Idealny kolor 
włosów dla Ciebie?

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

W szale przedświątecznych 
zakupów niekiedy zapo-
minamy o rozsądku i wy-

dajemy za dużo. Bywa również i tak, 
że z powodu kłopotów � nansowych 
brakuje nam funduszy na prezen-
ty i zakupy spożywcze, więc zasta-
nawiamy się, skąd wziąć pieniądze. 
W jednej i drugiej sytuacji idealnym 
rozwiązaniem wydaje się być kredyt. 

Czy wiesz, na co powinno się 
zwrócić uwagę przed skorzy-
staniem z tego rodzaju ofert? 
Gdy Urząd Ochrony Kon-
kurencji i Konsumentów 
wziął pod lupę udzielane w 
Polsce kredyty, to okazało 
się, że na 31 instytucji aż 28 
zachowywało się w stosunku 
do klientów nie fair. Badania 
wykazały, że Polacy kredyty 
wybierają przypadkowo, a po-
tem na racie niedużej pożyczki 
przepłacają kilkadziesiąt złotych. Jak 
bezpiecznie pożyczyć pieniądze przed 
świętami? 

Zaciągając pożyczkę, zawsze 
bierz pod uwagę jej cenę, a także typ. 
Kiedy zastanawiasz się, jaki wybrać, 
dokładnie przemyśl jego wady i 
zalety. Oprócz marki, czyli banku, 
możesz wybierać między kredytem 
gotówkowym, odnawialnym, a kartą 
kredytową.

Polacy najczęściej zaciągają 
pożyczki gotówkowe. Po podpi-
saniu umowy bank przelewa ci 
na konto pieniądze, które możesz 
wydać na dowolny cel. Taki kredyt 
spłacasz w miesięcznych ratach, 
powiększony o odsetki, prowizję i 

– jeśli się na nie zdecydujesz – także 
ubezpieczenia.

W cenie kredytu największy 
udział mają odsetki. Ich wysokość 
określa oprocentowanie nominalne. 
Jeśli pożyczasz 1000 zł na 16 proc., 
po roku zwrócisz bankowi o 88,77 zł 

więcej. Dlaczego nie 160 zł? Ponieważ 
wraz ze spłatą kolejnych rat, odsetki 
płacisz od coraz niższej kwoty. Im 
dłużej spłacasz kredyt, tym jest on 
droższy. Jeśli 1000 zł pożyczysz na dwa 
lata, to cena kredytu wzrośnie do 175 
zł. Największą wadą kredytów gotów-
kowych jest ich cena. Droższe są tylko 
chwilówki w � rmie pożyczkowej.

Zadłużenie na karcie kredytowej 
jest tańsze niż pożyczka gotówkowa. 
Nie płacisz prowizji, lecz roczną opłatę 
za korzystanie z karty (50-200 zł) oraz 
ubezpieczenie. Na systematycznych 
użytkowników czeka bonus. Jeśli w 

ciągu 56 dni spłacisz całe zadłużenie, 
bank nie naliczy ci odsetek. Mimo 
wszystko trzeba uważać. Karty to nie 
jest produkt dla każdego. 

Aby wykorzystać ich możliwości, 
trzeba wykazać się dyscypliną. Bardzo 
podobnie do kart skonstruowana jest 
najtańsza pożyczka na rynku, czyli 
kredyt odnawialny.

Aby z niego skorzystać, bank bę-
dzie wymagał, żeby na twoje konto 

regularnie spływała pensja. Po 
podpisaniu umowy przyzna 

ci limit kredytowy w twoim 
rachunku, który w dowolnej 
chwili będziesz mogła wyko-
rzystać. I znów ostrzeżenie 
– jest to tani produkt, ale 
nie dla wszystkich. Banki 
zwykle rezygnują z prowizji 

i, podobnie jak w przypadku 
kart, odsetki naliczają tylko 

od wykorzystanego kredytu. 
Udzielają go na rok, a po tym czasie 

jest on automatycznie przedłużany. 
Jeżeli masz dość silnej woli, by nie 
wydawać pieniędzy na błahostki, i 
regularnie spłacać zadłużenie, będzie 
to najtańszy i najwygodniejszy sposób 
na zasilenie budżetu domowego przed 
Bożym Narodzeniem. Kilka miesięcy 
temu Urząd Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów (UOKiK) sprawdził 
oferty 30 firm pożyczkowych, 73 
wzory oraz 300 faktycznie zawartych 
umów z klientami. Zdaniem eks-
pertów UOKiK-u para banki celowo 
wprowadzają klientów w błąd, nie 
udzielając pełnych informacji na temat 
kosztów kredytów. Gdy przestajesz 
spłacać pożyczkę, � rma dolicza astro-
nomiczne stawki za zwłokę. 

Ciepła czapka i gruba kurtka 
nie wystarczą, by ochronić 
smyka. Wirusy, bakterie, go-

rączka, antybiotyki, ciągłe siedze-
nie w domu – wszystko to sprawia, 
że układ odpornościowy dziecka nie 
pracuje tak, jak powinien. Warto go 
wzmocnić nim nadejdą duże mrozy 
i śniegi. Oto, co będzie do tego po-
trzebne. Dobre bakterie na odpor-
ność dziecka możesz podać je sama. 

Probiotyki to tzw. dobre bakte-
rie kwasu mlekowego. Wspomagają 
odporność przez to, że sytuują się w 
przewodzie pokarmowym i hamują 
zarazkom dostęp do organizmu. Są 

szczególnie polecane w trakcie i po 
kuracjach antybiotykami. Dzięki do-
brym bakteriom organizm dziecka 
szybciej też rozprawi się z infekcją 
górnych dróg oddechowych. Znaj-
dziesz je w mlekach mody� kowanych, 
preparatach z apteki i w fermentowa-
nych napojach mlecznych – jogurtach, 
kefirach. Zastosuj wyciągi roślinne 
zwykle na poprawienie odporności 
poleca się jeżówkę i aloes. Ale uwaga: 
we wszystkich ziołach są substancje 
aktywne, dlatego dłużej niż kilka dni 
wolno je podawać tylko po konsultacji 
z lekarzem.

Lecznicze tłuszcze dla malucha 
podawaj je dopiero po konsultacji z 

lekarzem. Tego typu preparaty za-
wierają rybi olej (z wątroby dorsza lub 
rekina grenlandzkiego), w którym są 
wielonienasycone kwasy tłuszczowe 
omega-3. Leki te m.in. poprawiają ape-
tyt i wzmacniają odporność. Babcine 
sposoby na wzmocnienie odporności 
dziecka

Sięgnij po miód, który zawiera 
składniki wzmacniające odporność. 
Najlepszy dla dzieci jest lipowy i 
gryczany. Pamiętaj, że wolno go 
podawać po pierwszym roku, a 
alergikom tylko za zgodą lekarza. 
Wartości lecznicze ma też czosnek, 
cebula. Są w nich substancje o 
działaniu bardzo podobnym do 

antybiotyków. Niemowlęciu możesz 
podać granulowaną herbatkę z dzi-
kiej róży. Zadbaj o dietę pociechy! 
Aby maluch był odporny na choro-
by, potrzebuje wielu wartościowych 
składników (głównie witamin), 
które znajdują się w preparatach z 
apteki i... w jedzeniu. Dlatego dieta 
szkraba musi być: 

- Bogata w warzywa i owoce To 
właśnie w nich znajduje się najwięcej 
witamin i minerałów, które budują 
odporność.

- Obowiązkowo ze śniadaniem 
Bez zdrowego porannego posiłku 
organizm przestawia się na tryb 
oszczędnościowy. Spada wtedy jego 

wydajność energetyczna i odporność 
na ataki wirusów.

- Urozmaicona Im więcej róż-
norodnych dań próbuje twój szkrab, 
tym mniejsza szansa, że któregoś 
z cennych składników zabraknie 
organizmowi.

Plusem homeopatii jest to, że moż-
na ją stosować nawet u najmłodszych 
dzieci, choć wielu lekarzy nie popiera 
takich form leczenia. Trzeba pamiętać, 
że skuteczność homeopatii zależy w 
dużej mierze od tego, czy preparat 
został dobrze dobrany (warto więc 
zasięgnąć porady doświadczonego 
pediatry homeopaty) oraz od syste-
matyczności jego podawania.

Jak wzmocnić odporność dziecka zimą?

Jak bezpiecznie 
pożyczyć pieniądze 
przed świętami?



 Katowice

W hołdzie mistrzowi 
plakatu

Muzeum Śląskie. Już 12 grudnia 
odbędzie się otwarcie ekspozycji jednego 
z najwybitniejszych gra� ków w Polsce, 
współtwórcy polskiej szkoły plakatu, 
którego charakterystyczna twórczość 
rozpoznawalna jest na całym świecie. 
Prezentacja plakatów Waldemara Świe-
rzego w Muzeum Śląskim w Katowicach 
jest hołdem złożonym znakomitemu, 
niedawno zmarłemu artyście. Wystawę 
można zwiedzać do 2 lutego 2014 r.

 Bytom

Gala VERDI/WAGNER
Opera Śląska. Najpiękniejsze frag-

menty z oper Giuseppe Verdiego i z 
opery „Tannhäuser” Ryszarda Wagnera 
wypełnią galowe koncerty, które odbędą 
się 14 i 15 grudnia o godz. 18:00. Tych 
dwóch wielkich twórców połączyło nie 
tylko umiłowanie do sztuki operowej, ale 
też jeden rok urodzenia. Przyszli na świat 
w różnych państwach, za to w tym samym, 
1813 roku! W inscenizowanym koncercie 
wystąpią soliści, chór i orkiestra Opery 
Śląskiej pod dyrekcją Tadeusza Sera� na 
oraz zaproszeni goście.

 Piekary Śl.

Koncert Piotra 
Resteckiego

Ośrodek Kultury Andaluzja. Jazzo-
wy koncert � nalisty programu „Must Be 
� e Music” rozpocznie się 11 grudnia o 
godz. 19:00.

 Tarnowskie Góry

Warsztaty tańca 
jazzowego

Centrum Kultury. W niedzielę, 15 
grudnia o godz. 10:15 w Tarnogórskim Cen-
trum Kultury odbędą się warsztaty tańca 
jazzowego na poziomie średniozaawan-
sowanym, dedykowane dla dwóch grup 
wiekowych od 11 do 15 lat oraz powyżej 
15 roku życia. Zajęcia poprowadzą znane 
m. in. z programu „You can dance” Natalia 
Madejczyk oraz Martyna Andrzejczak.

 Siemianowice Śl.

Perfect w Bytkowie
Centrum Kultury. W sobotę, 14 grud-

nia w Siemianowickim Centrum Kultury-
-Bytkowie zagra legendarna grupa rockowa 
Perfect. Markowski i spółka wyjdą na scenę 
o godz. 19:00. 

 Zabrze

„W drodze 
do siebie”

Teatr Nowy. Punktem wyjściowym 
tragikomedii autorstwa Mariji Arbatowej 
jest przypadkowe spotkanie w przedziale 
pociągu dwójki bohaterów: Tani i Jewgie-
nija, wyjeżdżających na zachód z pobudek 
materialnych… Czym ono się zakończy 
dowiemy się już 14 grudnia. 

 Chorzów

Bierzcie i jedzcie
Teatr Rozrywki. Wszyscy się odchu-

dzamy. Wszyscy nieustannie badamy 
poziom cholesterolu, cukru i hormonów, 
jemy suplementy witaminowo-mineral-
ne i wciąż czytamy o nowych, rewela-
cyjnych metodach utrzymania dobrego 
zdrowia do późnej starości. Bierzemy 
więc lekarstwa, stosujemy diety i tylko 
czasami zaświta nam myśl, że to chyba 
jakiś spisek farmaceutów i nieuczciwych 
producentów żywności, bo bez tych ta-
bletek, pigułek i proszków w ogóle nie 
da się dzisiaj żyć! I o tym właśnie będzie 
najnowszy spektakl muzyczny Pawła 
Demirskiego. Prapremiera odbędzie 
się 14 grudnia w chorzowskim Teatrze 
Rozrywki.
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lacji  tel. 513-367-700NIERUCHOMOŚCI
 Sprzedam garaż w Katowicach - Cho-

rzowska 198 (obok Wesołego Miasteczka).
Tel. 508-288-272

 Bytom 21 m. kw. blok, C.O.., 39 tys. zł. 
666730267

 Działka 375m2 położona na ogródkach 
działkowych Oaza w Katowicach. Tel. 601 
387 664

 Do wynajęcia małe mieszkanka typu stu-
dio. Około 20 m2 w centrum Katowic. Tel. 
602 10 55 33

 Zamienię mieszkanie 2 pokojowe na więk-
sze w Katowicach. Tel. 503-555-566

 LIGOTA PARK Lux mieszkanie 2-poko-
jowe na sprzedaż. Tel. 883 913 803

 Sprzedam mieszkanie w Chorzowie 48m, 
3 pokoje. Tel. 723 505 296

 Mieszkanie 3 pokoje z ogródkiem 73m2. 
Tel. 518 601 008

lacji  tel. 513-367-700MOTORYZACJA

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

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

 Ford Cougar 2.0 130KM* KLIMA. Cena 
8200 zł. Tel. 515-515-663

P R A C A

 Zatrudnimy: Kierowcę kat.B do obsługi 
klienta w terenie. własny samochód w okre-
sie próbnym. Tel.32 297 41 13

 Bytom - Menager działu handlowego. Tel. 
601 404 501

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

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

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

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

U S Ł U G I

 Manicure, pedicure z dojazdem (Chorzów 
i okolice). Tel. 32 241 47 46. 

 Fryzjer – wizyty domowe (śluby, wesela, 
inne okazje). Tel. 32 241 47 46.

 Usługi fryzjerskie w domu klientki. Tel 32 
241 47 46

 Tipsy Katowice Chorzów Ruda Śląska 
z dojazdem tanio. Tel.507 782 636

 Mobilna myjnia parowa, pranie dywanów 
gorącą pianą, AdamPara.pl. 513 273 966

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

 lacji  tel. 513-367-700R Ó Ż N E

 Sprzedam 150 szt. kaset audio z muzyką 
weselną. Tel. 510-746-127.

 Przyjmę zbędne sprzęty domowe 
(AGD), Telewizor, Pralka itp. Tel. 787 
604 663.

 Nowy uchwyt do TV 32-60', Cena 100 zł 
Tel. 32 2514434.

 Rodzinna Wigilia dla samotnych w Pie-
ninach, tel. 515 377 938
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ogłasza 
Przetarg na ustanowienie i zbycie prawa odrębnej własności nieruchomości lokalowej w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji) 

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

 1. Katowicka 144a/28 – IV piętro, Ruda Śląska 5 24,28 m2 M-2, wod –kan, gaz, łazienka z wc 25.057,00 zł 1.300,00 zł 2.510,00 zł

2. Ks. Potyki 11/2– parter, Ruda Śląska 5 36,61 m2 M-2, wod-kan, gaz, łazienka z wc 41.333,00 zł 2.100,00 zł 4.130,00 zł

3. Ks. L. Tunkla 104/11 – I piętro, Ruda Śląska 7 28,30 m2 M-2,wod-kan, wc wspólne na korytarzu 24.083,00 zł 1.200,00 zł 2.410,00 zł

4. Bocianów 1/13 – V piętro, Ruda Śląska 10 60,23 m2 M-4, wod – kan, gaz, c.o., c.w.u., łazienka i wc 93.357,00 zł 4.700,00 zł 9.340,00 zł

5. Skowronków 2c/9 – II piętro, Ruda Śląska 5 50,76 m2 M-3, wod – kan, gaz, c.o., łazienka z wc 78.983,00 zł 3.900,00 zł 7.900,00 zł

6. Bankowa 18/8 – parter, Ruda Śląska 1
*Trwa procedura w UM o wymeldowanie poprzedniego lokatora 42,40 m2 M-2, wod-kan, łazienka z wc 48.378,00 zł 2.400,00 zł 4.840,00 zł

7. Kolbego 3/6– II piętro, Ruda Śląska 3 39,35 m2 M-2, wod-kan, łazienka z wc 37.697,00 zł 1.900,00 zł 3.770,00 zł

8. Starowiejska 15a/11, I, II piętro, Ruda Śląska 1 65,26 m2 M-4, wod-kan, łazienka z wc 66.174,00 zł 3.300,00 zł 6.620,00 zł

9. J. III Sobieskiego 63/5, parter, I piętro, Ruda Śląska 1 75,20 m2 M-4, wod-kan, wc 71.365,00 zł 3.600,00 zł 7.140,00 zł

10. Cmentarna 11/4 – I piętro, Świętochłowice 37,47 m2 M-2, wod – kan, gaz łazienka z wc 43.802,00 zł 2.200,00 zł 4.380,00 zł

11. Kubiny 31/1 – parter, Świętochłowice 30,25 m2 M-2, wod-kan, wc wspólne na korytarzu 23.323,00 zł 1.200,00 zł 2.330,00 zł

12. W. Polaka 42/6 – II piętro, Świętochłowice 37,55 m2 M-2, wod-kan, gaz, łazienka z wc 39.442,00 zł 2.000,00 zł 3.940,00 zł

13.
Wandy 8/3, Ruda Śląska parter, piętro

(połowa domku) -po remoncie do wykończenia użytkowego, w niewielkiej 
odległości znajduje się szkoła, ośrodek zdrowia, obiekty handlowe i usługowe. 

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

powierzchnia użytkowa lokalu wraz z pow.użytkową pomieszczeń 
przynależnych 183,44 m²

205.000,00 zł 10.300,00 zł 20.500,00 zł

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w Rudzie Śląskiej 7 ul. Ks. L. Tunkla 147 pokój 114 (sala konferencyjna) w dniu 08.01.2014r. Godz. 0930. Oferty powinny być składane w Kancelarii Spółdzielni (pokój 213) w zaklejonych kopertach opisanych w następujący sposób: - „Przetarg na 
nieruchomość lokalową”, adres nieruchomości, której oferta dotyczy, imię, nazwisko oferenta. Oferta powinna zawierać dane określone w „Regulaminie zasad ustanawiania i zbycia odrębnej własności nieruchomości lokalowej w drodze przetargu”. Regulamin wywieszony jest 
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni lub dostępny na naszej stronie www.perspektywa.com.pl. Bliższych informacji uzyskać można w Biurze Zarządu Spółdzielni pokój 209. 
Osoba wygrywająca przetarg powinna do 30 dni od daty jego przeprowadzenia wpłacić przelewem na konto Spółdzielni Bank PEKAO SA Nr 88124013691111000024231910 zaoferowaną cenę nabycia nieruchomości, oraz koszt sporządzenia operatu szacunkowego w wysokości 184,50zł, a także 
pokryć koszty sporządzenia aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej. 
Wadium w ustalonej wysokości należy wpłacić w Kasie Spółdzielni najpóźniej do 07.01.2014r. do godz. 1400 lub na rachunek Spółdzielni Bank Śląski nr 71 1050 1214 1000 0010 0115 8334, przy czym za datę wpływu na rachunek Spółdzielni uważa się dzień uznania rachunku bankowego.
Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty wadium. Termin składania ofert do 07.01.2014r. tel.: 243-96-37 w. 20,21. Możliwość oglądania lokali w dniu 19.12.2013r w godz. od 1400 do 1630 i 30.12.2013r w godz. od godz. 1230 do 1500 

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

1. Ruda Śląska 5, ul. 11 Listopada 33 35,86 m2 Wod – kan krawiectwo 4,90 zł 500,00 zł

2. Ruda Śląska 9, ul. Czarnoleśna 47, lok. po remoncie 42,30 m2 Wod – kan, brak wc (z możliwością wykonania) - 4,60 zł 500,00 zł

3. Ruda Śląska , ul. J.III. Sobieskiego 15
(wymiana okien wykonana będzie przez Spółdzielnię) 34,52 m2 Wod – kan sklep z odzieżą używaną 10,00 zł 500,00 zł

4. Ruda Śląska 3, ul. Kolbego 6 86,39 m2 Wod – kan przedsięb. usługowe 10,00 zł 1.000,00 zł

5. Ruda Śląska 3, ul. Starowiejska 33 42,23 m2 Wod – kan sklep 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

7. Ruda Śląska 3, ul. Floriana 9 39,26 m2 Wod – kan sklep sprzedaży wysyłkowej 6,00 zł 500,00 zł

8. Ruda Śląska 1, ul. Wawelska 2 72,25 m2 Wod-kan, gaz, co, wc sklep z odzieżą używaną 10,00 zł 1.000,00 zł

9. Świętochłowice, ul. Wojska Polskiego 35 114,83 m2 Wod-kan, gaz, co, cwu,łaz. z wc żłobek 7,00 zł 1.000,00 zł

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

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 08.01.2014r. godz.900

Oferty na przetarg należy składać w Kancelarii Spółdzielni, pokój 213, w zaklejonych kopertach opisanych w następujący sposób: „przetarg na lokal 
użytkowy” lub „przetarg na garaż”, adres lokalu, imię i nazwisko oferenta.
Oferta na lokal użytkowy osób prowadzących działalność gospodarczą powinna zawierać:
- dane oferenta (imię, nazwisko/nazwa �rmy), 
- adres zamieszkania/siedziba �rmy, 
- oznaczenie przedmiotu przetargu, o który oferent się ubiega, 
- oferowaną stawkę (netto), 
- przewidywane przeznaczenie przedmiotu przetargu, 
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i postanowieniami regulaminu oraz, że przyjmuje je bez zastrzeżeń, 
- datę sporządzenia oferty i własnoręczny podpis oferenta.
Oferta na lokal użytkowy osób �zycznych zamierzających prowadzić działalność gospodarczą powinna zawierać:
- dane oferenta tj. imię nazwisko, pełny adres pocztowy, 
- oznaczenie przedmiotu przetargu, o który oferent się ubiega, 
- oferowaną stawkę (netto),
- przewidywane przeznaczenie przedmiotu przetargu, 
- dokumenty lub ich kopie pozwalające ustalić, że oferent podjął działania zmierzające do zarejestrowania działalności gospodarczej, 
- zobowiązanie do dostarczenia wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w terminie 

nie późniejszym niż do miesiąca po podpisaniu umowy, 
- oświadczenie , że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i regulaminu oraz przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, 
- datę sporządzenia oferty i własnoręczny podpis oferenta; 
- oświadczenie oferenta o posiadaniu możliwości ekonomicznych pozwalających na wywiązanie się z zobowiązań z tytułu najmu /dzierżawy.
Do oferty należy dołączyć: 
a) wypis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 
b) zaświadczenie o niezaleganiu z należnościami podatkowymi wydane przez właściwy Urząd Skarbowy, . 
c) zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne wydane przez właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 
d) oświadczenie o posiadaniu możliwości ekonomicznych pozwalających na wywiązywanie się z zobowiązań z tytułu najmu.
W/w zaświadczenia winny być składane w oryginałach lub kopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika Działu Członkowsko 
- Mieszkaniowego. Za ważne uznaje się zaświadczenia wydane nie wcześniej niż 3 miesiące od daty otwarcia oferty. 
Wadium należy wpłacić w Kasie Spółdzielni najpóźniej do 07.01.2014r.do godz.1400

Termin składania ofert do 07.01.2014r.
Wygrywający przetarg wpłaca kaucję w postaci trzykrotnego miesięcznego czynszu. Oferent ma obowiązek zapoznać się z„Regulaminem rozdziału 
lokali użytkowych w Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa”, który dostępny jest na stronie internetowej Spółdzielni 
www.perspektywa.com.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni.
Bliższych informacji uzyskać można w Biurze Zarządu Spółdzielni pokój 209 tel.: 242-73-47 w. 21,20. 
Możliwość obejrzenia lokali po uprzednim osobistym ustaleniu terminu w Biurze Zarządu Spółdzielni w Rudzie Śląskiej 7 przy ul. 
Ks. Tunkla 147 pokój 209. 
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Rozwiązania konkursów prosimy przesyłać na osobnych kartkach pocztowych do 20.12.2013 roku, na adres redakcji – Kurier Polski co tydzień, ul. Budowlana 5g , 40-301 Katowice.
Wśród kartek z prawidłowymi odpowiedziami wylosujemy atrakcyjne nagrody. Rozwiązania i listę laureatów opublikujemy w 59 numerze Kuriera Polskiego.
Poprawne hasło krzyżówki z nr 55 to „LATARNIA MORSKA”. Wśród wielu przysłanych kartek wylosowaliśmy zwycięzcę. Jest nim Krystyna Wróbel.
Poprawne rozwiązanie rebusu z nr 55 to „CZAS DZIECI”. Zwycięzcami zostali Marek Kowalski i  Piotr Gneza.
Po odbiór nagród zapraszamy do redakcji: Katowice, ul. Budowlana 5g , od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

                                                                   Rebus
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POZIOMO: 1 - foka obrączkowana, 5 - jap. walka zapaśnicza, 8 - wędrowna grupa aktorów, 9 - umysł, 11 - samica wilka, 
12 - tarka, 15 - budowla ogrodowa, 17 - niejedna w szkole, 20 - azjatycki gat. szpaka, 21 - krzyk, 24 - argument, 25 - tytoń 
w proszku, 28 - w państwie Inków przydrożna strażnica, zajazd, 29 - stolica Kanady, 32 - pracownik stoczni, 33 - skład-
nik czekolady, 36 - treść utworu, 39 - morska ryba denna, 42 - zając, 43 - imię żeńskie, 45 - historyk rzymski (55 - 120) 46 
- gat. kaczki, 47 - elektroda dodatnia. 

PIONOWO: 1 - � ltr organizmu, 2 - cios, 3 - w religii ind. dusza, duch, 4 - gat. antylopy, 5 - używka, 6 - ster, 7 - weranda, 10 
- niechęć, 13 - � gura w warcabach, 14 - owca rasy niemieckiej, 16 - włoska waluta przed euro, 17 - jubilerska miara, 18 - 
papier wartościowy, 19 - gat. papugi, 21 - temat, 22 - warowna budowla, 23 - budynek gospodarski, 26 - ptak błotny, 27 - 
grecka wyspa, 30 - klinga perska31 - przeciwpowodziowy, 34 - protoplasta Asyryjczyków, 35 - abrak, tkanina odzieżowa 
i dekoracyjna, 37 - imię żeńskie, 38 - konopie manilskie, 40 - urzędowe pisma, 41 - chrząszcz z rodzaju kózek, 44 - mit. 
gr. córka Kadmosa. 

SERIA BRĄZUJĄCA
NIECODZIENNA PIELEGNACJA

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

Nadaje skórze równomierny odcień opalenizny bez narażania jej na szkodliwe działanie promieni 
słonecznych. Nawilża naskórek oraz zwiększa zdolność do zatrzymywania wody.
Chroni przed działaniem wolnych rodników odpowiedzialnych za starzenie się skóry
Wyraźnie wygładza i uelastycznia skórę. Łagodzi podrażnienia i likwiduje uczucie szorstkości

Sport/Rozrywka

W ostatnim sobotnim meczu 20. kolejki 
T-mobile Ekstraklasy Ruch Chorzów 
zmierzył się drużyną Górnika Zabrze. 

Podopieczni Jana Kociana po dramatycznej koń-
cówce zwyciężyli 2:1.

Już w 16. minucie meczu przed szansą na 
objęcie prowadzenia stanął Piotr Stawarczyk. 
Mimo bliskiej odległości do bramki nie udało 
mu się jednak uderzyć w światło bramki. Brak 
skuteczności „Niebieskich” wykorzystali zabrza-
nie. Po dośrodkowaniu Macieja Małkowskiego 
piłka tra� ła pod nogi Radosława Sobolewskiego, 
który nie miał problemów z umieszczeniem 
piłki w siatce. Zaledwie pięć minut później 

mogło dojść do 
w y r ów n a n i a . 
Mocno uderzył 
Filip Starzyński, 
ale doskonałym 
ref leksem wy-
kazał się Pavels 
Steinbors wybi-
jając piłkę na rzut 
rożny.

W d r ug ie j 
połowie gospo-
darze ruszyli do 
zmasowa nego 

ataku. To jednak nie przyniosło oczekiwanego 
skutku. „Trójkolorowi” mądrze się bronili i 
wyprowadzali groźne kontrataki. Najpierw 
w 54. minucie w idealnej sytuacji przestrzelił 
Prejuce Nakoulma, a piętnaście minut później 
Mateusz Zachara uderzeniem „piętką” próbował 
zaskoczyć Michała Buchalika. Piłka minęła 
jednak bramkę o kilka centymetrów. Przełom 
nastąpił w 76. minucie kiedy to Filip Starzyński 
potężnym strzałem z rzutu wolnego dopro-
wadził do wyrównania. Ten sam zawodnik 
miał również swój udział w akcji decydującej 
o losach spotkania. Po jego dośrodkowaniu z 
rzutu rożnego piłkę do bramki skierował Piotr 
Stawarczyk. TB

Tyszanie po raz kolej-
ny udowodnili, że są 
głównym kandydatem 

do zdobycia tytułu mistrza 
kraju. W piątek, 6 grudnia na 
Stadionie Zimowym GKS roz-
bił bytomską Polonię aż 7:1!

Gospodarze od pierwszych 
sekund meczu odważnie ru-
szyli na bramkę przeciwnika. 
Zaowocowało to dwoma eks-
presowymi tra� eniami. Już w 
32 sekundzie strzelił Michał 
Woźnica, a w 53 sekundzie 
podwyższył Jan Steber. Ho-
keiści GKS-u Tychy całkowicie 

zdominowali rywali co przy-
niosło kolejne bramki. Jeszcze 
w pierwszej tercji udało się im 
dwukrotnie pokonać bramka-
rza gości. Najpierw pięknym 
strzałem z ostrego kąta popisał 
się Jarosław Rzeszutko, a na 4:0 
podwyższył Mikołaj Łopuski.

Dwie minuty po rozpoczę-
ciu drugiej tercji kolejną bramkę 
zdobył Josef Vitek. Chwilę póź-
niej na 6:0 podwyższył natomiast 
Mikołaj Łopuski, dla którego 
było to drugie tra� enie w tym 
meczu. Od tego momentu gospo-
darze nieco zwolnili i z dużym 
spokojem organizowali kolejne 

akcje. To również dało efekt w 
postaci kolejnej bramki. Zdobył 
ją Milan Baranyk. Pod koniec 
drugiej tercji honorową bramkę 
dla gości zdobył Filip Stoklasa.

Trzecia tercja nie była już 
tak emocjonująca jak poprzed-
nie. Tyszanie nie forsowali tem-
pa wyczekując końca meczu. 
Hokeiści TMH Polonia Bytom 
próbowali jeszcze zmniejszyć 
rozmiary porażki, ale w bram-
ce świetnie spisywał się Stefan 
Zigardy. Rezultat nie zmienił 
się już do końca meczu. Było to 
11 z rzędu zwycięstwo tyskiego 
zespołu.  TB

Derby dla „Niebieskich”

Kolejne zwycięstwo GKS-u Tychy
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