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02 Wydarzenia z TVS
W skrócie z
Skrzyczne stanęło. Narciarze
utknęli kilka metrów nad ziemią!
W niedzielę około 40 osób utknęło
w nowych wagonikach kolejki liniowej na
Skrzyczne w Szczyrku. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Zepsuła się górna część kolejki. Początkowo ratownicy
mieli ściągnąć narciarzy na ziemię za
pomocą lin. Służbom naprawczym udało się jednak uruchomić napęd awaryjny
kolejki. Dzięki temu kanapy z narciarzami zostały ściągnięte do dolnej stacji.
Wszystkie osoby zostały bezpiecznie
sprowadzone na ziemię. Narciarze byli
przemarznięci. Spędzili ponad dwie godziny na kilkustopniowym mrozie.

Niezwykła randka nad
ziemią w Parku Śląskim
Park Śląski przygotował ofertę dla zakochanych na Walentynki. 14 lutego
gondole w Elce będą dostępne tylko dla
par. Zainteresowanie przejażdżką Elką
w Walentynki przerosło oczekiwania organizatorów. Pula biletów na przejazdy zaplanowane 14 lutego została już wyczerpana. W związku z tym Park Śląski do 31
stycznia planuje przekazać kolejną pulę
wejściówek na Walentynki oraz 15 lutego.
Pierwszeństwo jednak będą miały osoby,
które wysłały już zapytanie mailem.

Sorry, taki mamy klimat trafiło na
mury w Siemianowicach Śląskich
Szwedzki wykorzystał cytat minister
Elżbiety Bieńkowskiej i tak powstał
jego kolejny mural. Można zobaczyć
go w dzielnicy Hugo w Siemianowicach
Śląskich. Minister Elżbieta Bieńkowska
w TVN24 skomentowała opóźnienia na
kolei słowami "sorry, taki mamy klimat".
Internauci okazali się dla niej bezlitośni
i w sieci pojawiło się mnóstwo memów
z panią minister w roli głównej. Za to
artysta ze Śląska wykorzystał ten cytat
w swojej kolejnej pracy. Szwedzki, którego postać pojawia się często na śląskich murach, tym razem możemy zobaczyć w siemianowickiej dzielnicy Hugo.
- Powstał Szwedzik z takim tekstem,
ponieważ jest on teraz aktualny i zabawny, ale co ważniejsze jest uniwersalny..
na Hugo (dzielnica w której powstał) jest
"taki klimat"... więc nawet za rok będzie
tam pasował- wyjaśnił na Facebooku.

Dziesiątki osób przeszły
w Marszu na Zgodę 2014.
Dziesiątki Ślązaków wyruszyło z Katowic do Świętochłowic, by w marszu
upamiętnić ofiary Tragedii Górnośląskiej. Przeszli 10 kilometrów, aby pod
bramą byłego obozu hitlerowskiego,
a później stalinowskiego "Zgoda"
w Świętochłowicach upamiętnić tych,
którzy tam zginęli. Szacuje się, że za
swoją śląskość zapłaciło tam życiem
ponad 100 tysięcy osób.

Siedem BMW stanęło
w płomieniach w Bytomiu!
Były warte 2 miliony zł.
Samochód ciężarowy przewoził na lawecie siedem BMW. Wszystkie pojazdy
spłonęły. Straty szacowane są na około
2 miliony złotych. W piątek po godzinie
3 w Bytomiu spłonęło siedem samochodów BMW. Z ustaleń policjantów wynika, że jadący ulicą Przyjemną kierowca
samochodu ciężarowego najechał na
metalową rurę i doszło do wycieku paliwa. Jeden z pojazdów, które przewoził
uległ samozapłonowi. W konsekwencji
pozostałe samochody stanęły w płomieniach. Wstępnie straty oszacowano
na 2 miliony złotych.
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Warta 320 mln inwestycja będzie zamknięta do końca roku!?

Co dalej z Muzeum Śląskim?
Nie dość, że w budżecie województwa śląskiego może zabraknąć
pieniędzy na utrzymanie nowej
siedziby Muzeum Śląskiego, to na
dodatek wykonawca budynku domaga się od marszałka 13 mln zł
za to, że musiał dłużej niż planowano być na placu budowy. Wciąż
nie wiadomo też kiedy do nowego gmachu zostaną przeniesione
zbiory. Wiele wskazuje więc na to,
że warta 320 milionów inwestycja
w tym roku będzie stała pusta.

P

ierwszy rachunek za jego utrzymanie powinien
przyjść na początku lutego. Może się jednak
okazać, że to nie jedyny rachunek, który przyjdzie Urzędowi Marszałkowskiemu zapłacić
za Muzeum Śląskie. - W pozwie mamy kwotę około
13 milionów złotych. Na taką sumę firma Budimex,
która zbudowała nowe muzeum, wyceniła poniesione
przez siebie dodatkowe koszty i wydłużony czas pracy.
Wydłużony m.in. przez skomplikowane uwarunkowania
geologiczne, ale też konieczność sprawdzenia, skąd w
podziemnej części budynku wzięła się woda. Grupa
ekspertów, która była powołana, oceniła jako stan dobry
tej izolacji i pozwoliła nam na zasypanie. Zrobiliśmy to
dla pewności inwestora, że to jest praca dobrze wykonana- mówi Maciej Kołtonowicz, Budimex S.A.

Nieoficjalnie także po
to, by ostatecznie zmusić
go do odbioru budynku.
Ten mógł nastąpić już w
październiku, ale marszałek wcale się do tego nie
kwapi. -Wciąż nie wiemy,
kiedy muzeum zostanie
otwarte, kiedy zostanie
udostępniona wystawa stała, jak ona będzie wyglądała – zaznacza dr Tomasz
Słupik, Uniwersytet Śląski.
To nie jedyne niewiadome. W budżecie województwa na ten rok nie
znalazły się też pieniądze
na przeniesie zbiorów do nowego budynku, a mało
prawdopodobne wydaje się, by własnym sumptem
mogli je przenieść pracownicy. Samo tylko centrum
scenografii, które dziś mieści się na 800m2 to ponad
12 tysięcy eksponatów. - To są makiety, kostiumy, projekty wymiarowe i różnego rodzaju szkice. Każdy z tych
elementów wymaga trochę innego podejścia - czasami
skrajnie innego pakowania, traktowania przy przenoszeniu, czy umieszczaniu w samochodzie - tłumaczy Adam
Kowalski, dyrektor Centrum Scenografii Polskiej.
Tyle, że nawet za puste pomieszczenia i tak trzeba
będzie płacić. Bo budynek wymaga bieżącego utrzymania. Jak mówi Jerzy Gorzelik, radni sejmiku już
zastanawiają się, skąd wziąć brakujące pieniądze. Myślę, że pierwszy etap to będzie poszukiwanie nadwyżki
budżetowej, a później zobaczymy. Trzeba sobie zdawać
sprawę z konsekwencji, jeżeli pieniądze się nie znajdą,
jeżeli ten projekt się załamie, to trzeba będzie zwracać

zdecydowanie więcej - zaznacza Jerzy Gorzelik, radny
sejmiku woj. śląskiego, RAŚ.
Chodzi o pieniądze z Unii Europejskiej, bo to
głównie z tego źródła finansowana była warta 320
milionów złotych budowa. Nieoficjalnie mówi się,
że pieniądze przeznaczone w budżecie na muzeum
wystarczą najwyżej na pierwszy kwartał. - Jeżeli chodzi
o nasze wyliczenia, to samo funkcjonowanie muzeum
przekazano ok. 10 mln złotych - mówi Witold Trólka,
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.
Według wyliczeń wykonawcy prac utrzymanie
gmachu nawet w miesiącach letnich to ponad 150
tysięcy złotych miesięcznie. Dodać do tego trzeba
koszty ogrzewania, przeprowadzki i wyposażania oraz
pensje pracowników. Może się więc okazać, że jedyne
co będzie można zobaczyć w muzeum w tym roku, to
samo muzeum. Z zewnątrz.
Natalia Rasiewicz

Muszą podpisać umowę na utrzymanie DTŚ

J

edne miasta straciły, drugie zyskały. Chorzów, Świętochłowice,
Ruda Śląska i Zabrze podpiszą
jednak umowę na wspólne utrzymanie
Drogowej Trasy Średnicowej. Krajowa
Izba Odwoławcza, do której zwróciła
się zwycięska w przetargu firma, nakazała podpisać miastom umowę z
wykonawcą. Ma ona zostać podpisana
28 stycznia w Górnośląskim Związku
Metropolitalnym.

Z lekkim poślizgiem, ale w końcu
się udało. Od lutego blisko 27-kilometrowy odcinek Drogowej Trasy
Średnicowej będzie odśnieżać jedna
firma. - Ciężko powiedzieć jakim
sprzętem firma dysponuje i jak sobie
będą radzić tak z całym odcinkiem, ale
mam nadzieję, że będzie dobrze - mówi
Agnieszka Bujak, kierowca. Nadzieje
na to, że będzie dobrze straciła za to
Ruda Śląska mimo, że z pomysłem
GZM-u nie było jej po drodze musi do
niego przystąpić. - Chcieliśmy po prostu
zachować tę jakość, a po drugie mniej
płacić. Bo musimy patrzeć na każdy
grosz wydawany z publicznych pieniędzy
- przekonuje Adam Nowak z UM Ruda
Śląska. Nieco więcej niż kilka groszy
- mimo wcześniejszych zapowiedzi,

że razem będzie taniej - Ruda Śląska
straci. Cena za okres zimowy się nie
zmienia, za to za okres letni będą tu
musieli zapłacić nawet o 80 tysięcy
złotych więcej. Mimo, że droga będzie
sprzątana tylko raz, a nie jak do tej pory
dwa razy w tygodniu. - Ze względów
formalnych nie zdążyliśmy odwołać się
w tej sprawie. Dokumenty po prostu do
urzędu wpłynęły zbyt późno - wyjaśnia
Adam Nowak z rudzkiego magistratu.
Ostatecznie na porozumieniu skorzystają Zabrze i Świętochłowice. Te
ostatnie zaoszczędzić mają nawet do 200

tysięcy złotych rocznie. Jednak zdaniem
Dawida Kostempskiego pieniądze są
mniej ważne. Chodziło przede wszystkim o poprawę bezpieczeństwa. - Widać,
że ten standard niejednokrotnie odbiega
od pewnego wskaźnika który powinien

być ustalony dla wszystkich gmin - mówi
Dawid Kostempski, prezydent Świętochłowic. W praktyce kierowcy mają nie
czuć granic między miastami na DTŚce. Chodzi o to, by jadąc odśnieżonym
odcinkiem drogi nie trafić na oblodzony
fragment np. na styku Rudy Śląskiej
i Świętochłowic. Ze wszystkich miast
przez które biegnie średnicówka umowy
nie podpisały jedynie Katowice. - Mamy
podpisane długoterminowe umowy z
obecnymi wykonawcami. Katowicki odcinek Drogowej Trasy Średnicowej jest
utrzymany w najwyższym standardzie
odśnieżania i czystości - mówi Jakub
Jarząbek, UM Katowice.
Teraz ten standard ma obowiązywać
na całej jej długości. Drogowa Trasa
Średnicowa do tej pory miała drugą kategorię odśnieżania, teraz wraz z nowym
zarządcą pojawić ma się również nowy
pierwszy stopień.

czwartek
17:30

Natalia Rasiewicz

Aktualności 03

Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej
uruchomiło właśnie swój
oficjalny kanał w serwisie
YouTube. Najwyższa, darmowa jakość ulubionych
dziecięcych kreskówek
ma być początkiem walki
z piractwem. Najmłodsi
i ich rodzice pomysłem
są zachwyceni, choć na
„Bolka i Lolka” oraz „Reksia” będzie trzeba jeszcze
poczekać.

SFR na YouTube

Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku- Białej
również próbuje walczyć z osobami, które nielegalnie udostępniają w sieci kreskówki studia, ale jak
twierdzi Andrzej Orzechowski, dotarcie do takich

foto: Archiwum SRF
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Aleksandra Smolak

Na

osób jest bardzo trudne i czasochłonne. - Mamy
swoją kancelarie adwokacką, która zajmuje się takimi
sprawami. To najczęściej bardzo młode osoby które

Bolek i Lolek w SFR w Bielsku-Białej

zarabialiby podobnie jak na sprzedaży płyt, albo i
lepiej. Zanim jednak będzie można zacząć zarabiać
a widzowie będą się cieszyć z pełnej bezpłatnej kolekcji kreskówek, serwis YouTube musi unormować
swoje przepisy prawne, dotyczące praw autorskich.
- W tej chwili na YouTube dostępne są tylko
kreskówki, których autorzy wyrazili zgodę na ich
umieszczenie, zanim pojawi się w nim dalsza kolekcja minie trochę czasu. Na YouTube nie ma jeszcze
naszych największych produkcji, ponieważ serwis nie
ma unormowanych przepisów dotyczących tantiem.
– wyjaśnia Andrzej Orzechowski.
Pomysł utworzenia kanału SFR na YouTube
bardzo spodobał się Pani Sylwii Górze, mamie sześcioletniego Michała i trzyletniego Stasia. - W sieci
można znaleźć praktycznie wszystkie bajki, gołym

okiem jednak widać, że nie są to oryginalne
wersje, często są złej jakości. Telewizja również nie rozwiązuje problemu bo żeby trafić
na konkretną bajkę trzeba się dopasowywać
godzinowo do programu. Obecnie na oficjalnym kanale SFR brakuje ulubionych bajek
moich synów „Bolka i Lolka” i „Reksia”.
Darmowy dostęp do całej kolekcji, oznaczałby koniec
wydawania pieniędzy na płyty - mówi.
Kampania społeczna „Legalna Kultura”, której
misją jest m.in. kształtowanie poczucia odpowiedzialności za kulturę w cyfrowej rzeczywistości i
promocja korzystania z legalnych źródeł kultury
zajmuje się tworzeniem Bazy Legalnych Źródeł.
Dlatego wsparcie artystów i ich twórczości to najważniejszy cel kampanii.

foto: Archiwum SRF

oficjalnym kanale studia dostępnych jest obecnie dwanaście
filmów. SFR przypomina kultowe odcinki o kapitanie Kliperze
oraz o Pampalinim, łowcy zwierząt, dostępna jest
również najnowsza produkcja studia czyli „Kuba
i Śruba”.
Studio otworzyło swój kanał w jednym z
największych serwisów audiowizualnych na świecie, głównie w celach promocyjnych, jednakże
ma świadomość, że za parę lat stanie się on jego
głównym kanałem dystrybucji. - Ten kanał jest
pewną próbą wejścia na YouTuba, są studia które od
dawna funkcjonują już w tym serwisie, teraz kolej
na nas - wyjaśnia Andrzej Orzechowski, prezes
Zarządu studia.
Decyzja o utworzeniu oficjalnego kanału w
serwisie YouTube, nie była łatwa. Z jednej strony
darmowy dostęp do kreskówek przyczyni się do
spadku sprzedaży oryginalnych płyt DVD, z drugiej
zaś strony, nielegalne kopie kreskówek i tak od
dawna bezpłatnie można oglądać w sieci.
Oryginalne kreskówki najwyższej jakości, same
doprowadziłaby do eliminacji nielegalnych wersji,
jeżeliby dodać do tego krótką reklamę, emitowaną tuż przed bajką studio i autorzy kreskówek

nie rozumieją, że przez rozpowszechnianie kopii,
działają na szkodę autorów i spadkobierców bajek.
Wyeliminowywanie nielegalnych kopii kreskówek z sieci z pewnością nastąpi naturalnie,
poprzez udostępnienie oryginalnych wersji przez
SFR. Zanim jednak studio będzie mogło to zrobić,
serwis YouTube musi unormować swoje przepisy
prawne, co obiecuje od ponad roku. I tak koło się
zamyka.

Stop agresji drogowej

W

Bielsku-Białej na na skrzyżowaniu ulic Piastowskiej, 3
Maja i Warszawskiej pojawiły
się urządzenia rejestrujące kierowców
przejeżdżających na czerwonym świetle.
Dwa maszty zaczną działać z początkiem
lutego, ich zastosowanie jest prewencyjne
w celu poprawy bezpieczeństwa.

W październiku ubiegłego roku po
bielskich drogach jeździło Ruchome
Stanowisko Dowodzenia, rejestrujące
kierowców i pieszych łamiących przepisy
drogowe. Cywilny, nieoznakowany bus
wyposażony w nowoczesne kamery nagrywał osoby łamiące prawo, następnie
informował znajdujący się w pobliżu patrol policyjny, który zatrzymywał sprawców wykroczenia. Jak donosi nadkom.
Elwira Jurasz, oficer prasowy Komendy
Miejskiej Policji w Bielsku-Białej - najczęściej popełniane wykroczenia przez
pieszych to przejście na czerwonym

świetle lub w niedozwolonym miejscu, a
w przypadku kierowców był to przejazd
na czerwonym świetle.
Także na bielskich forach internetowych systematycznie pojawiały się informacje od mieszkańców miasta, skarżących
się na piratów drogowych przejeżdżających
na niedozwolonym sygnale świetlnym.
W celu poprawy bezpieczeństwa bielska
Straż Miejska postanowiła przez okres
trzech miesięcy przetestować urządzenia
rejestrujące kierowców lekceważących
sygnalizację świetlną.
Kierowcy muszą pamiętać, że gdy
urządzenia zaczną działać, mimo przeprowadzanego testu każda osoba, która
dopuści się w tym czasie przejazdu na
czerwonym świetle odpowie za swój
czyn. - Za przejazd na czerwonym świetle
grozi mandat w wysokości 300-500zł
i 6 pkt. karnych – informuje Krystian
Kowalczyk, zastępca Komendanta Straży
Miejskiej w Bielsku-Białej.

Ponadto system urządzeń został tak
zaprojektowany, że w chwili kolizji czy
korku będzie się sam wyłączał. Po zakończeniu testowania urządzeń w które
miasto wyposażyła firma Lifor, zapadnie
decyzja o ich zakupie.
Czy urządzenia przyniosą oczekiwany efekt, i poprawią bezpieczeństwo
na bielskich drogach czas pokaże, ale jak
dodaje Kowalczyk - bardzo się cieszymy,
że mieszkańcy nas popierają.
W celu poprawy bezpieczeństwa
na śląskich drogach także policjanci
z Komendy Wojewódzkiej Policji w
Katowicach wyszli naprzeciw ofiarom
piratów drogowych i uruchomili specjalną elektroniczną skrzynkę kontaktową.
„Pod adres mailowy stopagresjidrogowej@ka.policja.gov.pl można przesyłać
filmy z przejawami agresji ze strony zbyt
krewkich uczestników ruchu drogowego”- czytamy na stronie internetowej
KMP w Katowicach. Akcja trwa już od

Montaż masztu rejestrującego kierowców przejeżdżających na czerwonym świetle.

miesiąca, w pierwszym tygodniu na policyjną skrzynkę wpłynęły 4 filmy, ale jak
zaznacza nadkomisarz Tomasz Gogolin
z biura prasowego KMP w Katowicach
ilość przesyłanych filmów cały czas się
zwiększa.
Nadesłane filmy przeglądane są
przez policjantów z Wydziału Ruchu
Drogowego KMP w Katowicach, następnie funkcjonariusze na podstawie
numerów tablic rejestracyjnych samochodu kierują sprawę do miejscowości
zamieszkałej przez delikwenta.

Właściciel pojazdu wzywany jest
do odpowiedniej jednostki, jeżeli nie
przyzna się do zarzuconego mu czynu
powinien wskazać osobę, przez którą
pojazd był kierowany, w przeciwnym
razie sprawa trafia do sądu.
Filmy z przejawami agresji można
wysłać anonimowo na adres skrzynki.
Akcja ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach i ustaleniu
tożsamości dotychczas anonimowych
i bezkarnych piratów.

Aleksandra Smolak
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PERON WIDMO ZOSTAJE
W KATOWICACH NA STAŁE
Remont dworca
w Katowicach dobiegł
końca. Tymczasowy 5
peron, który miał służyć
pasażerom tylko na
okres renowacji dworca,
pozostanie z nami na dobre.
Polskie Linie Kolejowe chcą
wykorzystać peron podczas
trudności eksploatacyjnych
w czasie wzmożonego
ruchu na katowickim
dworcu, remontu peronu
jednak nie przewidują.
Aleksandra Smolak

5

peron to już legenda katowickiego dworca
kolejowego. Najpierw nikt nie potrafił go
znaleźć, od 2010 roku widniał w rozkładach jazdy ale w rzeczywistości nie istniał.
Funkcjonować zaczął dopiero na początku 2011
roku, ludzie szukali peronu niczym bohaterowie
książki Harry'ego Pottera. Tam szukano peronu
9 i ¾, który ukrywany był przed mugolami.
Przed kim PLK chciało ukryć 5 peron? Do dziś
nie wiadomo.

5 peron w katowicach pozostanie na stałe

- Wszyscy pytali gdzie jest 5 peron i nikt nie
potrafił wskazać jego lokalizacji. Sytuacja naprawdę była nieco tajemnicza, choć przy reorganizacji
rozkładu jazdy, bardzo denerwowała pasażerów – wspomina Katarzyna Białas, mieszkanka
Katowic, która codziennie podróżuje koleją.
Dziś już pasażerowie wiedzą gdzie znajduje się
okrzyknięty przez nich peron widomo, choć jego
obecność znów zaczyna dziwić.
Prowizoryczny peron, który znajduje się za
Kinoteatrem Rialto będzie funkcjonować nadal,
oświadczył Jacek Karniewski, rzecznik prasowy
śląskiego oddziału Polskich Linii Kolejowych.

Ceny biletów
pozostają bez zmian

D

opóki nie zostanie wprowadzona Śląska Karta Usług
Publicznych, KZK GOP nie
podniesie cen biletów. Wykonawca
projektu ŚKUP firma Asseco Poland
SA poinformowała, że uruchomienie
systemu miało nastąpić z dniem 1
kwietnia. Już dziś wiadomo, że system
nie zostanie uruchomimy wcześniej
niż w czwartym kwartale tego roku.
Projekt zakładał obniżkę cen biletów na najkrótsze trasy i pozostawienie
pozostałych cen biletów nabywanych

za pomocą elektronicznej karty. Podwyżce miały ulec bilety papierowe,
tak by podkreślić atrakcyjność biletów
elektronicznych. Zmiany w życie na
razie nie wejdą, ponieważ Zarząd KZK
GOP biorąc pod uwagę inflację paliwa
zapomniał o zmianie taryfy, która
miała objąć bilety papierowe.
Decyzję o wdrożenia projektu
ŚKUP i przyjęciu nowej taryfy Zarząd
podejmie po uzyskaniu pozytywnych
wyników testów poprawnego działania systemu.
Aleksandra Smolak

- Peron został
przygotowany żeby w
razie jakich trudności
eksploatacyjnych z niego
korzystać. Mogą to być
zakłócenia w ruchu, kolizje,
utrudnienia, wypadki. Peron może
posłużyć także podczas wzmożonego ruchu w wakacje, kiedy dochodzą pociągi specjalne
i dzieci wyjeżdżają na kolonie. 5 peron ma służyć
jako rezerwowy – wyjaśnia.
Wygląd peronu dziwi jednak mieszkańców
i pasażerów. - Mamy odrestaurowany dworzec

Ż

ory i Bytom w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko otrzymały dofinansowanie na realizację działań w zakresie
gospodarki wodno-ściekowej. W Żorach
środki pomogą w realizacji projektu polegającego na uporządkowaniu gospodarki
wodno-ściekowej. W Bytomiu natomiast
wybudowane zostanie 2 km sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz
przeprowadzona zostanie modernizacja
Oczyszczalni ścieków CENTRALNA.
Adam Liwochowski – Zastępca
Prezesa Zarządu Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Katowicach,
przekazał w imieniu Ministra Środowiska dokumenty potwierdzające przyznanie dofinansowania dla
dwóch zadań w zakresie gospodarki
wodno-ściekowej.
W Żorach środki w wysokości
ponad 5 mln zł zaplanowano na wybudowanie i zmodernizowanie ok. 6
km sieci kanalizacji sanitarnej oraz
przebudowanie oczyszczalni ścieków.
To kontynuacja przedsięwzięcia realizowanego od kilku lat, dzięki której

i nowoczesną galerię tuż obok, przy tak dużych
inwestycjach 5 peron również powinien zostać
zmodernizowany - zauważa Aneta Leśniweska,
pracownik Galerii Katowickiej. Rzecznik prasowy śląskiego oddziału PLK nie widzi jednak
potrzeby remontu peronu. - 5 peron oczywiście
rożni się od innych, ale jest w pełni wyposażony,
ma nagłośnienie, wizualizacje w postaci tablic z
rozkładem jazdy, zegar i nie cieknie.
Decyzja o pozostawieniu 5 peronu spodobała się mieszkańcom miasta, natomiast jego
wygląd pozostawia wiele do życzenia. - To
całkiem dobry pomysł z tym rezerwowym peronem, pamiętam czasy kiedy ludzie
podczas wakacji wkładali walizki przez okna pociągów, ale
wygląd nawet 5 peronu
nie powinien odbiegać
od czterech pozostałych – stwierdza
Edward Kołodziej.
Zamieszanie wokół 5 peronu bardzo
dziwi rzecznika PLK,
a podróżnych i mieszkańców Katowic decyzja o pozostawieniu go w
stanie w którym znajduje
się obecnie. Jacek Karniewski, rzecznik PLK pyta – Po co
inwestować w 5 peron skoro korzystamy
z niego tylko rezerwowo?
Ciekawe z którego peronu na co dzień korzysta pan rzecznik? Najwyraźniej na kolonie
letnie z 5 peronu się nie wybiera, skoro nie widzi
potrzeby jego remontu.

Europejskie dotacje
na kanalizację

dostęp do sieci uzyska 600 mieszkańców miasta.
3 mln zł dotacji dla Bytomia
pozwoli na realizację projektu polegającego na budowie 2 km sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz
modernizację Oczyszczalni ścieków
CENTRALNA.

W praktyce dla mieszkańców
aglomeracji oznacza to dostęp do
nowo powstałej sieci kanalizacyjnej
dla 233 osób, a do nowej sieci wodociągowej dla 88 osób.
Realizacja zadań ma potrwać do
kwietnia 2015 roku.
Aleksandra Smolak.
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Trwa rozbudowa
Szpitala św. Józefa
o nowy blok
operacyjny, centralną
sterylizatornię
oraz izbę przyjęć.
Placówkę prowadzi
Zgromadzenie Sióstr
Miłosierdzia św.
Karola Boromeusza
w Mikołowie.
Rozbudowa to
potężne zadanie,
które podjęło
Zgromadzenie mając
nadzieję na pomoc
finansową uzyskaną
ze sprzedaży
nieruchomości.
Siostry sprzedają
bowiem budynek...
rybnickiej szkoły
muzycznej Skarbowi
Państwa i pieniądze
z tej transakcji pójdą
właśnie na inwestycję
w szpitalu.
Antoni Strzelecki
- Siostry otrzymają pieniądze
w dwóch transzach, do czerwca
2015 roku. Będzie to kwota równa wartości budynku sprzed remontu, który finansowało miasto
Rybnik – poinformowała Romana
Kuczera, dyrektorka Państwowej
Szkoły Muzycznej I i II stopnia
w Rybniku, która brała udział w

Siostry sprzedały szkołę

i rozbudowują szpital
negocjacjach z siostrami i przedstawicielami rządu.
Sprawy związane ze sprzedażą są
w toku. - Jesteśmy wdzięczni siostrom,
ponieważ budynek naszej szkoły, który
należy do zgromadzenia, to łakomy
kąsek. Stoi w centrum miasta, jest po
remoncie. Siostry zapowiedziały jednak, że w grę wchodzi jedynie sprzedaż
budynku Skarbowi Państwa, tak, by
dalej mogła się w nim mieścić szkoła
muzyczna - dodaje Romana Kuczera.

Szpital św. Józefa w Mikołowie
ma ponad stuletnią tradycję. Leczeni
są tutaj pacjenci w oddziałach chirurgicznym, urazowo-ortopedycznym z
pododdziałem chirurgii kręgosłupa,
internistycznym, laryngologicznym
oraz w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym. Placówka pełni również całodobowe dyżury zabezpieczające opiekę
medyczną dla 80-tysięcznego powiatu
mikołowskiego. Szpital funkcjonuje
jako instytucja non-profit, co oznacza,

że wszelkie dochody są przeznaczane
na cele statutowe.
- Obecnie stoimy przed koniecznością przeprowadzenia kilku potężnych inwestycji, które podniosą
jakość oraz dostępność wykonywanych usług, a także wpłyną na
wzrost bezpieczeństwa zarówno dla
pacjentów, jak i personelu. Kluczową
inwestycją jest rozbudowa i modernizacja budynku szpitala w zakresie
izby przyjęć, bloku operacyjnego oraz
centralnej sterylizatorni. Inwestycja
jest konieczna ze względu na dostosowanie istniejącej infrastruktury do
obowiązujących przepisów – mówi
matka Maria Ezechiela Ściskała,
przełożona generalna.
Istniejąca obecnie izba przyjęć
nie posiada odpowiednich warunków
lokalowych, składa się z niewielkiej

poczekalni oraz pokoju rejestracyjnego połączonego z gabinetem
zabiegowym. Z tego powodu system
rejestracji pacjentów oraz zakładania
dokumentacji medycznej jest utrudniony, co wydłuża czas oczekiwania
pacjenta. Ze względu na małą kubaturę zaburzone jest również zachowanie poczucia intymności oraz
efektywność pracy personelu. Dużym
mankamentem jest również brak bezpośredniego zadaszenia podjazdu
dla karetek oraz brak możliwości
krótkotrwałej izolacji pacjenta.
Natomiast głównym problemem
bloku operacyjnego jest brak odpowiednich warunków lokalowych
i zbyt mała kubatura pomieszczeń,
w wyniku czego nie ma możliwości
skrócenia czasu oczekiwania pacjenta
na zabieg operacyjny.

Z kart historii
Starania o budowę obecnego szpitala w Mikołowie rozpoczęły
się z chwilą przybycia do tego miasta w 1896 r. sióstr boromeuszek.
Ich uwieńczeniem było otwarcie w 1901 r. szpitala pod nazwą Dom
św. Józefa. Dwanaście lat później do użytku oddano drugi obiekt dla
zakaźnie chorych, tzw. Pawilon. Kolejną inwestycją był trzypiętrowy
budynek przekazany pacjentom w 1932 r. Znajdowały się w nim
m.in. nowoczesne urządzenia, pracownie, ambulatoria i kaplica. W
latach powojennych kompleks szpitalny znajdował się w strukturach
państwowej służby zdrowia. Dopiero w latach 90. szpital wrócił
do właściciela, czyli Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Karola
Boromeusza w Mikołowie.
Osoby i instytucje, które chciałyby wesprzeć finansowo rozbudowę szpitala, proszone są o dobrowolne wpłaty, numer konta: 62 1240 1330 1111 3792 2723.
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ZIP - i wiesz wszystko
o swoim leczeniu
Informacje o wizytach
u lekarzy, przepisanych
receptach, statusie
ubezpieczenia zdrowotnego
oraz kwotach, które
zostały przekazane na
sﬁnansowanie naszego
leczenia teraz można
śledzić także online. A to
za sprawą Zintegrowanego
Informatora Pacjenta.
W ciągu niespełna
siedmiu miesięcy
funkcjonowania systemu
tylko w województwie
śląskim Narodowy Fundusz
Zdrowia wydał ponad
78 tys. loginów i haseł
dostępowych do ZIP.

Z

integrowany Informator Pacjenta (ZIP)
jest ogólnopolskim serwisem udostępniającym w bezpieczny sposób online
zarejestrowanym użytkownikom dane
o ich leczeniu i finansowaniu leczenia, gromadzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia. ZIP
został uruchomiony w całej Polsce 1 lipca 2013 r.

Ponadto, aby ułatwić
dostęp do ZIP Śląski Oddział Wojewódzki NFZ
uruchomił mobilne stanowisko, które odwiedza
urzędy, zakłady pracy
i instytucje zaufania społecznego, wydając dane
dostępowe do systemu
(szczegółowy harmonogram wyjazdów można
znaleźć na stronie www.
nfz-katowice.pl).

ZIP TAKŻE DLA
DZIECI

JAKICH INFORMACJI DOSTARCZA ZIP?

Dzięki ZIP, po zarejestrowaniu się na stronie
internetowej zip.nfz.gov.pl i odebraniu w placówce NFZ osobistego loginu i hasła, pacjent
może w każdej chwili, za pomocą Internetu,
zweryfikować wykonane na jego rzecz usługi.
System dostarcza pacjentowi informacji o
świadczeniach udzielonych mu od 2008 r., w
tym m.in.: gdzie i kiedy się leczył lub wykupił
refundowaną receptę i ile zapłacił za to NFZ,
gdzie złożył deklarację do lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej, czy jest ubezpieczony, w kolejce do których specjalistów i uzdrowisk czeka.

Dodatkowo, poprzez portal pacjent ma dostęp
do istotnych dla niego treści dotyczących np.
programów profilaktycznych, leczenia za granicą,
informacji gdzie można otrzymać pomoc medyczną w ramach powszechnego ubezpieczenia
zdrowotnego.

JAK ZAREJESTROWAĆ SIĘ
W ZIP?

W Zintegrowanym Informatorze Pacjenta
mogą zarejestrować się pacjenci, którzy z dowodem osobistym lub paszportem odwiedzą
sekcję obsługi ubezpieczonych, delegaturę
lub oddział Narodowego Funduszu Zdrowia.

Masz wątpliwości podatkowe?
Wejdź na www.szybkipit.pl

M

inisterstwo Finansów uruchomiło specjalną stronę
internetową http://www.
szybkipit.pl, która pomaga w rozliczeniu podatku dochodowego od osób
fizycznych.
Każdy, kto wypełniając PIT ma problemy i wątpliwości, może je rozwiać z
pomocą informacji zawartych na stronie.
Ma ona do zaoferowania kalkulatory,
wszystkie potrzebne formularze i broszury. Za jej pośrednictwem można też
wysłać do swojego urzędu skarbowego roczne zeznania podatkowe przez
aplikację e-Deklaracje Desktop. A co
najważniejsze, pozwala ona na kontakt

z ekspertami podatkowymi z naszego
resortu, którym można zadać bezpośrednio pytanie przez aplikację pytaniową.
Każdy internauta może też swobodnie przeglądać wszystkie zadane pytania
poprzez aplikację, np. po kategoriach
tematycznych, za pomocą tagów lub
najciekawszych czy najczęściej zadawanych pytań. Zadanie pytania przez
użytkownika wymaga jedynie podania
jego adresu e-mail, na który otrzyma
on ID pytania, powalające je później
odnaleźć w aplikacji.
Strona http://www.szybkipit.pl jest
jednym z wielu elementów ogólnopolskiej akcji informacyjnej „Szybki PIT"
przygotowanej przez Ministerstwo

Finansów, izby i urzędy skarbowe.
Oprócz strony rusza również fanpage
Szybki PIT na portalu społecznościowym Facebook oraz akcja banerowa na
stronach innych instytucji państwowych.
Zaplanowano też dyżury telefoniczne w
Ministerstwie Finansów. Dodatkowo w
marcu i kwietniu odbędzie się kampania
informacyjna i promocyjna w mediach,
a w urzędach pracująca sobota (5 kwietnia) oraz wydłużone godziny pracy w
ostatnich dniach rozliczenia. Kampania
już po raz piąty wspiera podatników w
tym obowiązku.
Szczegółowe informacje znajdziesz
na stronie http://www.szybkipit.pl.
Źródło: US Chorzów

Od grudnia ubiegłego roku rodzice lub
opiekunowie zgłaszający
dziecko do ubezpieczenia
zdrowotnego mają możliwość uzyskania danych
dostępowych do ZIP dla
dzieci w wieku od 0 do
18 lat. Dane dostępowe do ZIP dla dziecka
zostaną wydane tylko tej osobie, która zgłosiła
dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego, a fakt
ten jest potwierdzony w Centralnym Wykazie
Ubezpieczonych (CWU). Tą osobą jest najczęściej matka dziecka lub jego ojciec (jednak
w zależności od sytuacji, dziecko może być
zgłoszone do ubezpieczenia także przez babcię,
dziadka, współmałżonka rodzica dziecka lub
opiekuna prawnego w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka). Młodzież
w wieku 16-18 lat może również otrzymać dane
dostępowe do ZIP za okazaniem paszportu lub
dowodu osobistego.
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Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o.
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Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji
na ustanowienie odrębnej własności
n/w lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi
i udziałem w części wspólnej nieruchomości

Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji
na ustanowienie odrębnej własności
n/w lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi
i udziałem w części wspólnej nieruchomości

1. Lokal mieszkalny nr 5 położony w Katowicach przy ul. WOLNEGO 7
- cena wywoławcza: 49 100 zł, wadium: 4 910 zł, postąpienie: 500 zł
- powierzchnia lokalu: 43,30 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka)
2. Lokal mieszkalny nr 67 położony w Katowicach przy ul. KARLICZKA 7
- cena wywoławcza: 77 400 zł, wadium: 7 740 zł, postąpienie: 800 zł
- powierzchnia lokalu: 34,49 m² (2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)
3. Lokal mieszkalny nr 11 położony w Katowicach przy ul. LISA 6a
- cena wywoławcza: 30 400 zł, wadium: 3 040 zł, postąpienie: 400 zł
- powierzchnia lokalu: 40,30 m² (pokój, kuchnia, WC w części wspólnej)
4. Lokal mieszkalny nr 26 położony w Mysłowicach przy ul. STAWOWEJ 2e
- cena wywoławcza: 54 700 zł, wadium: 5 470 zł, postąpienie: 600 zł
- powierzchnia lokalu: 28,40 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)
5. Lokal mieszkalny nr 5 położony w Mysłowicach przy ul. MIARKI 3
- cena wywoławcza 32 200 zł, wadium: 3 220 zł, postąpienie: 400 zł
- powierzchnia lokalu: 40,74 m² (1 pokój, kuchnia)
6. Lokal mieszkalny nr 1 położony w Mysłowicach przy ul. ROBOTNICZEJ 10
- cena wywoławcza: 21 200 zł, wadium: 2 120 zł, postąpienie: 300 zł
- powierzchnia lokalu: 36,60 m² (1 pokój, kuchnia)
7. Lokal mieszkalny nr 8 położony w Mysłowicach przy ul. ŚWIERCZYNY 4
- cena wywoławcza: 82 000 zł, wadium: 8 200 zł, postąpienie: 900 zł
- powierzchnia lokalu: 104,41 m² (2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój,
komórka)
8. Lokal mieszkalny nr 44 położony w Tychach przy ul. DĘBOWEJ 28
- cena wywoławcza: 98 400 zł, wadium: 9 840 zł, postąpienie: 1 000 zł
- powierzchnia lokalu: 52,93 m² (2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój)
9. Lokal mieszkalny nr 2 położony w Rudzie Śląskiej przy ul. KAMIENNEJ 38a
- cena wywoławcza: 66 200 zł, wadium: 6 620 zł, postąpienie: 700 zł
- powierzchnia lokalu: 36,75 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)
10. Lokal mieszkalny nr 14 położony w Rudzie Śląskiej przy ul. KAMIENNEJ 38a
- cena wywoławcza: 65 600 zł, wadium: 6 560 zł, postąpienie: 700 zł
- powierzchnia lokalu: 36,86 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)

1. Lokal mieszkalny nr 2 położony w Katowicach przy ul. GLIWICKIEJ 179c
- cena wywoławcza: 39 200 zł, wadium: 3 920 zł, postąpienie: 400 zł
- powierzchnia lokalu: 41,02 m² (1 pokój, kuchnia, WC w części wspólnej)
2. Lokal mieszkalny nr 1 położony w Katowicach przy ul. OBROKI 59
- cena wywoławcza: 96 500 zł, wadium: 9 650 zł, postąpienie: 1 000 zł
- powierzchnia lokalu: 36,09 m² (2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)
3. Lokal mieszkalny nr 7 położony w Katowicach przy ul. LIGOCKIEJ 76
- cena wywoławcza: 36 700 zł, wadium: 3 670 zł, postąpienie: 400 zł
- powierzchnia lokalu: 27,49 m² (1 pokój, kuchnia, WC w części wspólnej)
4. Lokal mieszkalny nr 12 położony w Katowicach przy ul. LIGOCKIEJ 76
- cena wywoławcza: 59 800 zł, wadium: 5 980 zł, postąpienie: 600 zł
- powierzchnia lokalu: 47,84 m² (2 pokoje, kuchnia, łazienka, WC w części wspólnej)
5. Lokal mieszkalny nr 2 położony w Katowicach przy ul. POKOJU 10a
- cena wywoławcza: 38 500 zł, wadium: 3 850 zł, postąpienie: 400 zł
- powierzchnia lokalu: 40,90 m² (pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)
6. Lokal mieszkalny nr 5 położony w Katowicach przy ul. WIŚNIOWEJ 10
- cena wywoławcza: 45 900 zł, wadium: 4 590 zł, postąpienie: 500 zł
- powierzchnia lokalu: 40,84 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC)
7. Lokal mieszkalny nr 3 położony w Katowicach przy ul. MYSŁOWICKIEJ 29b
- cena wywoławcza 119 400 zł, wadium: 11 940 zł, postąpienie: 1 200 zł
- powierzchnia lokalu: 50,06 m² (2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)
8. Lokal mieszkalny nr 4 położony w Chorzowie przy ul. ARMII KRAJOWEJ 80
- cena wywoławcza: 34 100 zł, wadium: 3 410 zł, postąpienie: 400 zł
- powierzchnia lokalu: 32,80 m² (1 pokój, kuchnia)
9. Lokal mieszkalny nr 101 położony w Tychach przy ul. HARCERSKIEJ 7
- cena wywoławcza: 67 500 zł, wadium: 6 750 zł, postąpienie: 700 zł
- powierzchnia lokalu: 28,30 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój)
10. Lokal mieszkalny nr 12 położony w Mysłowicach przy ul. NOWOWIEJSKIEGO 3d
- cena wywoławcza: 134 000 zł, wadium: 13 400 zł, postąpienie: 1 400 zł
- powierzchnia lokalu: 60,30 m² (3 pokoje, kuchnia, łazienka, WC, 2 przedpokoje)
11. Lokal mieszkalny nr 18 położony w Mysłowicach przy ul. BOŃCZYKA 34a
- cena wywoławcza: 83 100 zł, wadium: 8 310 zł, postąpienie: 900 zł
- powierzchnia lokalu: 38,10 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, 2 przedpokoje)
12. Lokal mieszkalny nr 2 położony w Mysłowicach przy ul. BOŃCZYKA 34b
- cena wywoławcza: 84 600 zł, wadium: 8 460 zł, postąpienie: 900 zł
- powierzchnia lokalu: 38,30 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, 2 przedpokoje)

Termin i miejsce przetargu:
7 LUTEGO 2014 r. (piątek) o godz. 900 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy
Gliwickiej 204 w Katowicach.
Przedmiot przetargu można oglądać w dni robocze w terminie od 15 stycznia do 6 lutego 2014
roku, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi Nieruchomości w poszczególnych
Administracjach Spółki, które udzielą również dodatkowych informacji
w przedmiocie przetargu:
lokal opisany w pkt. 2 Administracja „Staszic”, ul. Mysłowicka 35, Katowice, tel. /32/ 251-9258;
lokal opisany w pkt. 8 Administracja „Wesoła”, ul. Piastów Śląskich 6a, Mysłowice, tel. /32/
225-32-34;
lokale opisane w pkt. 4, 5, 6, 7 Administracja „Mysłowice” ul. Świerczyny 7, Mysłowice, tel.
/32/ 318-29-00;
lokale opisane w pkt. 9, 10 Administracja „Śląsk’, ul. Warsztatowa 4, Ruda Śl., tel. /32/
342–34–75;
lokale opisane w pkt. 1, 3 Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. ul. Gliwicka
204, Katowice tel. /32/781-66-16 w. 25 lub +48 728 35 00 17.
Warunki przystąpienia do przetargu:
1.Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 5 lutego 2014 r. (środa) - decyduje
data wpływu kwoty wadium na konto Spółki: Bank Śląski O/Katowice numer: 63 1050 1214
1000 0010 0201 2175. - Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte
zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.-Wadium przepada na rzecz
Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. - Wadium złożone
przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. 2. Przetarg jest ważny bez względu
na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co
najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 3. Nabywca, który do dnia zawarcia
umowy w formie aktu notarialnego nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia
oraz złożone wadium. 4.Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i jej
nabyciem, ponosi w całości nabywca.
Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub
zmiany warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, jak również
żądania, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 705 Kodeksu cywilnego,
unieważnienia umowy zawartej w drodze przetargu. Oferent ma obowiązek zapoznać się z Rozp.
Rady Ministrów z dn. 13.02.2007r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu
na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji oraz
z Zasadami Zbywania Składników Aktywów Trwałych dostępnymi w siedzibie Spółki lub na
stronie internetowej: www.sdsm.pl

Termin i miejsce przetargu:
14 LUTEGO 2014 r. (piątek) o godz. 900 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej
204 w Katowicach.
Przedmiot przetargu można oglądać w dni robocze w terminie od 22 stycznia do 13 lutego 2014
roku, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi Nieruchomości w poszczególnych
Administracjach Spółki, które udzielą również dodatkowych informacji
w przedmiocie przetargu:
lokale opisane w pkt. 3, 4 Administracja „Wujek”, ul. Załęska 37a, Katowice, tel. /32/ 209-52-50;
lokal opisany w pkt. 7 Administracja „Staszic”, ul. Mysłowicka 35, Katowice, tel. /32/ 251-9258;
lokal opisany w pkt. 9 Administracja „Wesoła”, ul. Piastów Śląskich 6a, Mysłowice, tel. /32/ 225-32-34;
lokale opisane w pkt. 10, 11, 12 Administracja „Mysłowice” ul. Świerczyny 7, Mysłowice, tel. /32/
318-29-00;
lokale opisane w pkt. 1, 2, 5, 6, 8 Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. ul. Gliwicka
204, Katowice tel. /32/781-66-16 w. 25 lub +48 728 35 00 17.
Warunki przystąpienia do przetargu:
1.Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 12 lutego 2014 r. (środa) - decyduje data wpływu
kwoty wadium na konto Spółki: Bank Śląski O/Katowice numer: 63 1050 1214 1000 0010 0201 2175.
-Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone niezwłocznie
po dokonaniu wyboru oferty. -Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu
nie zaoferuje ceny wywoławczej. -Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet
ceny. 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden
uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 3.
Nabywca, który do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego nie uiści ceny nabycia, traci prawa
wynikające z przybicia oraz złożone wadium. 4.Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do
sprzedaży i jej nabyciem, ponosi w całości nabywca.
Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany
warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, jak również żądania,
w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 705 Kodeksu cywilnego, unieważnienia
umowy zawartej w drodze przetargu. Oferent ma obowiązek zapoznać się z Rozp. Rady Ministrów z dn.
13.02.2007r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników
aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji oraz z Zasadami Zbywania Składników Aktywów Trwałych dostępnymi w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej: www.sdsm.pl

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o.
z siedzibą pod adresem:
ul. Gliwicka 204, 40-860 Katowice, kapitał zakładowy: 189 787 600 zł
NIP 634-12-60-857, REGON 273021217,
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach: KRS 0000077664

OGŁASZA

Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na ustanowienie odrębnej
własności n/w lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi
i udziałem w części wspólnej nieruchomości – poz. 1 – 10
oraz nieruchomości obejmującej budynek mieszkalny
i prawo użytkowania wieczystego gruntu – poz. 11
1. Lokal mieszkalny nr 45 położony w Mysłowicach przy ul. STALMACHA 11b
- cena wywoławcza: 71 500 zł, wadium: 7 150 zł, postąpienie: 800 zł
- powierzchnia lokalu: 36,21 m² (2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)
2. Lokal mieszkalny nr 4 położony w Mysłowicach przy ul. GÓRNICZEJ 12a
- cena wywoławcza: 59 400 zł, wadium: 5 940 zł, postąpienie: 600 zł
- powierzchnia lokalu: 62,30 m² (2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój,
spiżarka)
3. Lokal mieszkalny nr 4 położony w Mysłowicach przy ul. BOŃCZYKA 34
- cena wywoławcza: 86 600 zł, wadium: 8 660 zł, postąpienie: 900 zł
- powierzchnia lokalu: 39,20 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, 2 przedpokoje)
4. Lokal mieszkalny nr 52 położony w Tychach przy ul. HONORATY 22
- cena wywoławcza: 66 600 zł, wadium: 6 660 zł, postąpienie: 700 zł
- powierzchnia lokalu: 33,00 m² (1 pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC)
5. Lokal mieszkalny nr 56 położony w Katowicach przy ul. KARLICZKA 7
- cena wywoławcza: 82 900 zł, wadium: 8 290 zł, postąpienie: 900 zł
- powierzchnia lokalu: 34,81 m² (2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)
6. Lokal mieszkalny nr 31 położony w Katowicach przy ul. MYSŁOWICKIEJ 10
- cena wywoławcza: 113 900 zł, wadium: 11 390 zł, postąpienie: 1 200 zł
- powierzchnia lokalu: 50,92 m² (3 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)
7. Lokal mieszkalny nr 25 położony w Katowicach przy ul. WINCENTEGO POLA 29b
- cena wywoławcza: 99 200 zł, wadium: 9 920 zł, postąpienie: 1 000 zł
- powierzchnia lokalu: 36,77 m² (2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)
8. Lokal mieszkalny nr 16 położony w Katowicach przy ul. LISA 5
- cena wywoławcza: 55 400 zł, wadium: 5 540 zł, postąpienie: 600 zł
- powierzchnia lokalu: 43,48 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC)
9. Lokal mieszkalny nr 4 położony w Katowicach przy ul. BOYA ŻELEŃSKIEGO 82a
- cena wywoławcza: 185 200 zł, wadium: 18 520 zł, postąpienie: 1 900 zł
- powierzchnia lokalu: 91,60 m² (3 pokoje, kuchnia, łazienka, WC, przedpokój,
garderoba)
10. Lokal mieszkalny nr 4 położony w Katowicach przy ul. KOCHANOWSKIEGO 18
- cena wywoławcza: 378 300 zł, wadium: 37 830 zł, postąpienie: 4 000 zł
- powierzchnia lokalu: 133,70 m² (3 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój, 3
korytarze, 3 pomieszczenia gospodarcze)
11. Nieruchomość położona w Katowicach przy ul. NAD STAWEM 3a w skład,
której wchodzą:
1. prawo wieczystego użytkowania gruntu - działka nr 112/2 o powierzchni 4 644 m²,
2. prawo własności budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej 368,05 m²,
powierzchni piwnic 34,68 m² i budynku gospodarczego o powierzchni 40 m²
- wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan, ogrzewanie piecowo-węglowe
- cena wywoławcza: 384 600 zł, wadium: 38 460 zł, postąpienie: 4 000 zł
Termin i miejsce przetargu:
21 lutego 2014 r. (piątek) o godz. 900 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej
204 w Katowicach.
Przedmiot przetargu można oglądać w dni robocze w terminie od 29 stycznia do 20 lutego 2014r., po
uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi Nieruchomości w poszczególnych Administracjach
Spółki, które udzielą również dodatkowych informacji w przedmiocie przetargu:
lokale opisane w pkt. 1, 2, 3 – Administracja „Mysłowice” ul. Świerczyny 7, Mysłowice, tel. /32/
318-29-00;
lokal opisany w pkt. 4 – Administracja „Wesoła”, ul. Piastów Śląskich 6a, Mysłowice, tel. /32/ 225-32-34;
lokale opisane w pkt. 5, 6 – Administracja „Staszic’, ul. Mysłowicka 35, Katowice., tel. /32/ 251-92-58;
lokal opisany w pkt. 7 – Administracja „Wujek” ul. Załęska 37a, Katowice tel. /32/ 209-51-50;
lokal opisany w pkt. 9 – Administracja „Murcki”, ul. Kściuczyka 3b, Katowice, tel. /32/ 209-40-04;
lokal opisany w pkt. 10 – Administracja „Katowice” ul. Brzozowa 13a, Katowice tel. /32/353-20-83;
nieruchomość opisana w pkt. 11 – Administracja „Wieczorek” ul. Krawczyka 3, Katowice, tel.
/32/ 353-30-88;
lokal opisany w pkt. 8 – Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. ul. Gliwicka 204,
Katowice, II piętro pok. 15 tel. /32/ 781-66-16 w. 25 lub 728 35 00 17
Warunki przystąpienia do przetargu:
1. Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 19 lutego 2014 r. (środa) - decyduje data
wpływu kwoty wadium na konto Spółki:
Bank Śląski O/Katowice numer: 63 1050 1214 1000 0010 0201 2175. - Wadium złożone przez
oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru
oferty. - Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny
wywoławczej. - Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. 2.Przetarg
jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu
zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 3. Nabywca, który do dnia zawarcia
umowy w formie aktu notarialnego nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz
złożone wadium.4.Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i jej nabyciem,
ponosi w całości nabywca. 5. W związku z faktem, iż wartość rynkowa nieruchomości opisanej
w pkt. 10 i 11 przekracza równowartość w zł. kwoty 50.000 euro, na dokonanie czynności
prawnej – sprzedaży nieruchomości – wymagana jest (zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 8
sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, Dz.
U. 1996 nr 106, poz. 493 z późn. zm.) zgoda Ministra Skarbu Państwa. Zawarcie, w formie aktu
notarialnego, umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości nastąpi po realizacji ww. warunków
oraz po wpłacie wylicytowanej, zatwierdzonej przez Ministra Skarbu Państwa kwoty. Termin, osoba
notariusza i miejsce zawarcia umowy sprzedaży zostanie określony przez Sprzedającego. Wydanie
nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży.
Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany
warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, jak również żądania,
w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 705 Kodeksu cywilnego, unieważnienia
umowy zawartej w drodze przetargu. Oferent ma obowiązek zapoznać się z Rozp. Rady Ministrów z dn.
13.02.2007r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników
aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji oraz z Zasadami Zbywania Składników Aktywów Trwałych dostępnymi w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej: www.sdsm.pl

10 Policja
Chciał przejechać
policjanta

P

olicjanci z Katowic zatrzymali 20-letniego mężczyznę, który nie zatrzymał się do kontroli
drogowej, a podczas ucieczki próbował potrącić policjanta. Decyzją prokuratora sprawca został objęty policyjnym dozorem. Za czynną napaść
na funkcjonariusza grozi mu do 10
lat więzienia.
Do zdarzenia doszło w miniony
czwartek, około godziny 17.00. Policjanci
z Oddziału Prewencji Policji z Katowic
patrolujący tyskie ulice zauważyli pojazd
poruszający się bez włączonych świateł
mijania. Mundurowi chcieli zatrzymać
do kontroli samochód, jednak kierujący
pojazdem, nic sobie nie robił z dawanych
mu sygnałów do zatrzymania.

Pierwsza pomoc
alternatywą dla mandatu

W

najbliższy czwartek policjanci z Żor, w asyście ratowników medycznych
z Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, będą zachęcali kierowców do prawidłowych zachowań na drodze. W zamian za udział
w przyspieszonym kursie udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej
sprawcy wykroczeń nie zapłacą w tym
dniu mandatu.
Aby uświadomić uczestnikom ruchu
drogowego, jak istotne są te dwa elementy po raz kolejny ratownicy i policjanci
zaapelują do kierowców o rozsądek. Ci,
którzy zostaną zatrzymani przez patrol
w związku z popełnionym wykroczeniem będą mogli dokonać wyboru pomiędzy mandatem karnym a pokazową
lekcją udzielaną na miejscu przez służby
medyczne.

Tym razem włamanie
się nie udało.

T

yscy policjanci zatrzymali
dwóch mężczyzn, którzy próbowali włamać się do domu
jednorodzinnego. Właściciel spłoszył sprawców, ale poinformowani
o zdarzeniu policjanci zatrzymali
przestępców. Teraz grozi im do 10
lat więzienia.
Do zdarzenia doszło 24 stycznia,
około godziny 4.30. Dwaj mężczyźni dokonali włamania do domu

www.kurierpolski24.pl

Kobiety w Rybniku potraﬁą się bronić

W piątek odbyło się
ostatnie już spotkanie
kobiet z trenerami w
ramach programu "Kobieto
broń się sama". Wspólny
projekt rybnickich
policjantów oraz
instruktorów klubu Ju Jitsu
sportowego zakończył
się po dwóch miesiącach
intensywnych zajęć. Kurs
ukończyło 20 kobiet.

W

piątek na sali gimnastycznej
KMP w Rybniku odbyło się
ostatnie spotkanie kobiet w
ramach kursu samoobrony. Zgodnie z
programem zajęć Panie miały okazję

jednorodzinnego poprzez wypchnięcie
okna piwnicznego. Kiedy sprawcy penetrowali pomieszczenia, właściciela
domu zbudziły niepokojące odgłosy. W
czasie gdy schodził na dolną kondygnację, włamywacze rzucili się do ucieczki.
Mężczyzna natychmiast poinformował
o zdarzeniu Policję. Funkcjonariusze
przystąpili do działania i zatrzymali
włamywaczy. Obaj przyznali się do popełnienia przestępstwa. Zatrzymani to
mieszkańcy Tychów w wieku 16 i 23 lat.
Za dokonanie usiłowania kradzieży
z włamaniem kodeks karny przewiduje
karę pozbawienia wolności do lat 10.

Odpowiedzą za atak
na policjantów

N

awet 5 lat w więzieniu mogą
spędzić 51-letni mieszkaniec
Żywca i jego młodszy kolega,
którzy w czasie interwencji znieważyli słownie oraz naruszyli nietykalność
cielesną funkcjonariuszy policji. Badanie alkomatem wykazało, że obaj mężczyźni mieli w organizmie po prawie
dwa promile alkoholu. Wczoraj, po wytrzeźwieniu usłyszeli zarzuty. O dalszym losie zatrzymanych wkrótce zadecyduje sąd.
Do zdarzenia doszło w czwartek
około godz. 19.00 w Żywcu, w rejonie
dworca PKP. Pełniący tam służbę policjanci z bielskich oddziałów prewencji
zauważyli dwóch mężczyzn, którzy
wulgarnie się wyrażali, byli agresywni
i zaczepiali przechodniów. Stróże prawa
podjęli w stosunku do nich interwencję. Mężczyźni zaczęli ich wulgarnie
wyzywać, utrudniali czynności funkcjonariuszy, a starszy z nich uderzył jednego z policjantów. Mundurowi szybko
obezwładnili agresorów i umieścili w
policyjnym areszcie.

zwrot bezprawnie zabranej rzeczy
pseudo-kolegom grozi nawet ośmioletni pobyt w więzieniu.

Kryminalni rozbili
gang samochodowy

P
zapoznać się z technikami samoobrony,
a przede wszystkim mogły popracować nad swoją kondycją fizyczną.
Zajęcia prowadzili wykwalifikowani
instruktorzy sztuk walki oraz policyjni

specjaliści z zakresu prewencji kryminalnej. Uczestniczki poznały również
podstawy pierwszej pomocy oraz wybrane zagadnienia prawne. Kurs ukończyło 20 najbardziej wytrwałych kobiet.

Odpowie za
uszkodzenie ciała

z naczepą marki Renault zderzył się
nadjeżdżającym z przeciwka audi. W
roztrzaskanej osobówce zginął kierowca,
35-letni mieszkaniec powiatu koneckiego. Podróżował sam. Przeprowadzone
przez policjantów badanie wykazało, że
44-letni kierowca ciężarówki był trzeźwy.
Obecny na miejscu prokurator zdecydował o zabezpieczeniu rozbitych pojazdów
na policyjnym parkingu. Teraz zawierciańscy policjanci wyjaśniają dokładne
przyczyny tego tragicznego zdarzenia.

P

szczyńscy policjanci zatrzymali
60-latka, który dotkliwie pobił
swojego znajomego. Pokrzywdzony trafił do szpitala z podejrzeniem
złamania kości czaszki i licznymi stłuczeniami ciała. Jak ustalili policjanci,
powodem agresji mężczyzny miało być
nadużycie przez pokrzywdzonego gościnności. Teraz podejrzany odpowie
za uszkodzenie ciała. Grozi mu nawet
do 5 lat więzienia.
O tym, że 45-latek z Suszca mógł
paść ofiarą pobicia, pszczyńscy policjanci dowiedzieli się od personelu
medycznego. Dzień po zdarzeniu,
kiedy to pokrzywdzony zaczął się
źle czuć, decyzję o wezwaniu karetki pogotowia podjęła jego żona.
Widoczne na jego głowie obrażenia
wskazywały na popełnienie przestępstwa. Mundurowi natychmiast,
po uzyskaniu tej informacji, ustalili
i namierzyli sprawcę incydentu. Potwierdzili też, że do całego zajścia
musiało dojść w nocy, z poniedziałku na wtorek, w jednym z baraków
znajdujących się przy hałdach kopalnianych w Suszcu. Zebrany materiał
wskazywał, że podejrzany napadł
i pobił swoją ofiarę w trakcie snu.
Użył do tego kilofa Oskarżony nie
przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu.

Śmiertelny
wypadek na DK 78

P

olicjanci z Zawiercia wyjaśniają okoliczności tragicznego
wypadku drogowego. Doszło
do niego na drodze krajowej nr 78.
W wyniku czołowego zderzenia ciężarówki z osobówką śmierć poniósł
35-letni mężczyzna.
Do wypadku doszło w piątek, około godz. 11.30, na łuku drogi krajowej
nr 78, w pomiędzy miejscowościami
Pradła i Zawada Pilicka. Jak wynika ze
wstępnych ustaleń policjantów, jadący w
stronę Zawiercia samochód ciężarowy

Żądali pieniędzy za
zwrot samochodu

W

odzisławscy kryminalni
zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy najpierw
przywłaszczyli samochód kolegi,
by potem żądać od niego 5 000 złotych za zwrot pojazdu. Policjanci
odzyskali już audi warte blisko 50
000 złotych. O losie 26 i 29-latka zadecyduje prokurator. Grozi im do 8
lat więzienia.
W środę do wodzisławskiej komendy zgłosił się 26-latek, który powiadomił dyżurnego o nietypowym
zdarzeniu. Z jego relacji wynikało,
że pożyczył on swojemu koledze
samochód marki audi, a gdy chciał
go odzyskać, jego rówieśnik zagroził
mu, że jeżeli nie da jemu i jego 29-letniemu kompanowi 5 000 złotych, to
nie odzyska samochodu i zostanie
on pocięty na części. Mężczyzna nie
czekając na dalszy przebieg sytuacji
powiadomił policję. Mundurowi już
następnego dnia ustalili i zatrzymali
sprawców niecodziennego dowcipu.
Odzyskali także pojazd warty blisko
50 000 złotych. Ponadto w trakcie
zatrzymania 29-latka kryminalni
ujawnili przy nim amfetaminę. Za

olicjanci z Wydziału do Walki
z Przestępczością Samochodową katowickiej komendy wojewódzkiej, rozbili grupę przestępczą
odpowiedzialną za kradzież kilkudziesięciu pojazdów z terenu Polski
i Czech. Stróże prawa odzyskali samochody o łącznej wartości 300 tysięcy złotych. O dalszych losach sprawców zadecyduje sąd.
Śledczy z Katowic wpadli na trop
grupy przestępczej z Zabrza, której
członkowie dokonali kradzieży kilkudziesięciu pojazdów z terenu Śląska,
Małopolski oraz Republiki Czeskiej.
Sprawcy działali od września ubiegłego
roku, kiedy to opuścili areszty śledcze,
po odbyciu kary za podobne przestępstwa. Kradli pojazdy różnych marek,
warte od kilkudziesięciu, do kilkuset
tysięcy złotych. Do popełniania przestępstw wykorzystywali specjalistyczny
sprzęt elektroniczny i narzędzia. Złodziei
interesowały samochody pozostawione
przez właścicieli w rejonie parkingów
przy zakładach pracy.

Zatrzymany za atak
na ratowników

30

-latek z Dąbrowy Szlacheckiej zaatakował udzielających mu pomocy ratowników medycznych. Szarpał się z nimi,
usiłował ich pobić, groził im śmiercią,
wulgarnie i arogancko się do nich odnosił. Wezwani na miejsce policjanci
z Czechowic-Dziedzic zatrzymali napastnika, który okazał się poszukiwany. Nie stawił się bowiem w wyznaczonym terminie w zakładzie karnym, aby
odbyć zasądzoną wobec niego karę pozbawienia wolności.
Do zdarzenia doszło w Czechowicach-Dziedzicach na ul. Kołłątaja,
gdzie przechodnie zauważyli leżącego
na chodniku, młodego mężczyznę.
Świadkowie wezwali na miejsce pogotowie ratunkowe. Kiedy tylko ratownicy
zbliżyli się do poszkodowanego i zaczęli
mu udzielać pomocy, mężczyzna stał się
wyjątkowo agresywny. Zaczął się szarpać i wyrywać, a po chwili zaatakował
obsługę karetki. Wezwani na miejsce
policjanci obezwładnili awanturnika.
Badanie stanu jego trzeźwości dało
wynik ponad 2 promili alkoholu. Po
sprawdzeniu w policyjnych bazach okazało się, że sprawca jest poszukiwany.
Oskarżony po złożeniu wyjaśnień trafi
do aresztu śledczego.
Zródło: KW Pollicji w Katowicach
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lacji tel. 513-367-700

NIERUCHOMOŚCI

3 pokoje Sosnowiec 62 m2, 144 tys! Tel.
501-697-823
Kamienicę sprzedam w Chorzowie.
O powierzchni 300m2 14 pokoi. Tel. 797
187 799
Sprzedam M-2 40 m kw PO KAPITALNYM REMONCIE, Stary Sosnowiec. Tel.
791 343 982
GARAŻ do wynajęcia ul. Opolska Chorzów (prąd, kanał) tel. 790-551-795
lacji tel.MOTORYZACJA
513-367-700

Opel Vectra C GTS Elegance 1.9
150KM, rok 2004, tel. 794 374 697
Renault Grand Scenic klimatronik, 7
miejsc, rok 2005, tel. 607 180 204
Seat Ibiza GTI 2.0 8v 115KM + GAZ
na gwarancji, tel. 502 915 777
Seat Leon 1,9 TDI 110km . Polecam tel.
798 044 346

PR ACA
Zatrudnimy pomoc kucharza/kucharza/pizzera Chorzów. Tel. 608 086 350

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

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

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

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

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

Szukam dla syna osoby (wolontariusza), który mógłby nauczyć gry na gitarze
i pianinie w Katowicach tel. (32) 2519680
po godz. 20:00.
Proszę o buty zimowe rozm. 42 oraz
inne ubrania, ciepłą kurtkę itp. rozm.
175cm tel. (32) 2519680 po godz. 20:00.
Pomogę Ci przy likwidowaniu mieszkania. Nie wyrzucaj mebli i sprzętu różnego (tylko Katowice) tel. (32) 2519680 po
godz. 20:00.
Oddam świnki morskie w dobre ręce
(samiec, samica) tel. 784-841-969.
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KATOWICE: biurowiec Altus, biurowiec Biuro Centrum (tzw. katowickie WTC), siedziba KZK GOP, Uniwersytet Śląski, Wojewódzki Zespół Przychodni Wielospecjalistycznych, Hotel Olimp, Centralny Szpital
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Gazeta online: www.kurierpolski24.pl

12 Kultura
Katowice

www.kurierpolski24.pl

Płyta "Rarities", która ukazała się 12
listopada 2013 roku, zawiera utwory
nigdy dotąd niepublikowane, a autoryzowane przez członków zespołu KAT,
niekwestionowanej gwiazdy na firmamencie polskiej muzyki metalowej. To
grupa, która przez lata wypracowała
swój wyjątkowy styl, wzbudzała wiele
kontrowersji i gromadziła pod sceną
tłumy fanów, zaspokajając głód ciężkiego brzmienia. Krążek "Rarities"
to perełka, którą wielbiciele zespołu
muszą mieć na swojej półce. Prace
nad kompilacją trwały ponad rok, a
swój udział w wyborze piosenek mieli
Roman Kostrzewski, Ireneusz Loth i
Piotr Luczyk. To starannie dobrana
mieszanka kompozycji z legendarnego
okresu działalności grupy, które do
tej pory nie pojawiły się jeszcze na
żadnym z wydawnictw. Start – godz.
20.00. Bilety: 40-50 zł

31.01.2014

Opera Didone
abbandonata

Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek. Orkiestra Historyczna przy
współpracy z czeskimi i słowackimi artystami
po raz pierwszy na Śląsku wykona barokową
operę na instrumentach z epoki. „Didone
abbandonata” Domenico Sarri. to pierwsza
opera skomponowana do libretta P. Metastasio, które później było wykorzystywane przez
innych kompozytorów jeszcze ponad 50 razy.
Tematem opery jest historia Dydony i
Eneasza, przedstawiona po raz pierwszy w
„Eneidzie” Wergiliusza. Premiera odbyła się w
Neapolu w 1724r. a w 1734r. „Didone abbandonata” została wystawiona w czeskim Brnie,
co znacząco przybliżyło naszą część Europy
do największych operowych ośrodków XVIII
wieku. 280 lat po brneńskiej premierze opera
wraca w ten region dzięki polsko-czesko-słowackiej inicjatywie. Start – godz. 19.00. Bilety:
ulgowy - 15 zł; normalny- 20 zł

Tychy

31.01.2014

31.01.2014

Spektakl - Kamienie
w kieszeniach

Mega Club. Zapraszamy na koncert legendarnego zespołu KAT, promującego najnowszy album Rarities.

Teatr Mały. To pełna humoru
propozycja teatralna. Akcja sztuki
rozgrywa się w małej irlandzkiej
wiosce, w której studio z Hollywood
kręci film, jako statystów wykorzystując ludzi z okolicy. Miejscowym

Katowice

KAT - premierowy
koncert Rarities
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Kazik na Żywo,
Kabanos

Mega Club. Muzycy pod wodzą
Kazika Staszewskiego, jednego z
głównych muzycznych komentatorów otaczającej nas rzeczywistości,
wrócili po dziesięciu latach przerwy.
Jak można było się tego spodziewać,
są w doskonałej formie. Nie tylko nie
stracili nic z charakterystycznej bezpośredniości, ale nabrali życiowego
dystansu, który tylko wyostrzył przenikliwość i celność ich obserwacji.
Ich charakterystyczna szorstkość,
połączona z mocnym i wyrazistym
brzmieniem żywych instrumentów,

02.02.2014

Klimakterium 2
czyli Menopauzy
Szał

Centrum Kultury Katowice
im. Krystyny Bochenek. Wydawało
nam się, że o klimakterium powiedzieliśmy już wszystko... Myliliśmy
się! Elżbieta Jodłowska powraca z
nowym hitem! „Klimakterium 2
czyli Menopauzy Szał” powstało na
wyraźną prośbę publiczności, która
chciała poznać dalsze losy bohaterek
– już nie młodych, ale jakże młodych.
Zupełnie nowe piosenki we wspaniałych aranżacjach i z zabawnymi
tekstami, których nie można przestać nucić, złożone choreograficzne
układy i ta niepowtarzalna energia,
którą występujące na scenie aktorki
dzielą się z publicznością. Częścią

Zabrze

02.02.2014

Wielka Gala Strauss i przyjaciele

Dom Muzyki i Tańca. Wielka Gala
Strauss i przyjaciele tylko na pozór
wpisuje się w tradycję organizowanych
na całym świecie (przede wszystkim
wiedeńskich) koncertów noworocznych,
jej koncepcja wykracza bowiem dalece
poza ramy tej konwencji. Artyzm idzie
tu w parze z lekkością, żartem i anegdotą, najpiękniejsze kompozycje Johanna
Straussa przeplatają popisy gwiazd
show-biznesu. To doskonale wyreżyserowane przedstawienie, harmonijnie
łączące elementy zaczerpnięte z różnych
muzycznych światów. Osiągnięcie tego
efektu jest możliwe między innymi
dzięki Orkiestrze Collegium F pod dyrekcją Marcina Sompolińskiego, która
od samego początku zapewnia oprawę
muzyczną przedsięwzięcia. Start – godz.
17.00. Bilety: 95 – 150 zł
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SPONSOR
KRZYŻÓWKI
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01.02.2014

Katowice

z nich spotkaliśmy się w „Klimakterium...i już!”, ale do tego zacnego
grona dołączyły też nowe artystki,
jedna lepsza od drugiej i wszystkie
zupełnie znakomite. I każda z nich
wnosi do spektaklu coś zupełnie niepowtarzalnego. Start – godz. 19.30.
Bilety: ulgowy -65 zł; normalny- 75zł

Krzyżówka

14

16

Katowice

daje piorunujący efekt. Dla wielu są
pewnikiem niezależności i bezkompromisowości, tubą kontestacji. Kabanos to ewenement polskiej sceny
niezależnej. Grupa bez podpisanego
kontraktu ma już w całej Polsce
rzeszę wielbicieli. Powoli stają się
prawdziwą gwiazdą polskiej sceny
alternatywnej. Start – godz. 19.00.
Bilety: 45 - 55 zł

Poziomo: 1 - baty, lanie, 5 - szalej jadowity, 8 - pogranicze, rubieże, 9 - w środku opony, 11 - przyroda, 12
- odm. piaskowca, 15 - mit. gr. ojciec Frykosa i Helle, 17 - szałas na puszcie węgierskiej, 2o - zęza, miejsce na dnie statku, 21 - krótkie spodenki sportowo - plażowe, 24 - dzierżawa, 25 - ryba akwariowa, 28
- pismo procesowe, 29 - słynne w kościele w oliwie, 32 - okres, czas, 33 - krzew śródziemnomorski, 36 szlachecki herb polski, 39 - gladiator walczący z zakrytymi oczami, 42 - odm. ortoklazu, 43 - ptak drapieżny, 45 - dawn. wygnaniec, banita, 46 - rzeźbiarz gr. syn Mikona, 47 - zbiór map.
Pionowo: 1 - dawn. wzór, wzorzec, norma, 2 - mit. egip. bogini nieba, 3 - dwukołowa taczka, 4 - drewniana czara inków, 5 - pierw. chem. 6 - sknera, 7 - radula, 10 - najstarszy okres ery paleozolicznej, 13 - gat.
bekasa, 14 - czarny pas noszony przez chrześcijan w Turcji, 16 - as, 17 - pokarm kanarków, 18 - rajska
jabłoń, 19 - jezioro na Mazurach, 21 - ptak leśno - parkowy, 22 - pozioma belka wiążąca końce słupów
budowli, 23 - gospoda portowa, 26 - elektroda dodatnia, 27 - niedżwiadek australijski, 30 - duża łodź do
przewożenia ziarna, 31 - faza księżyca, 34 - rasa konia roboczego, 35 - miasto w Belgii, 37 - szal futrzany, 38 - jedwabna tkanina, 40 - strój treningowy, 41 - podstawa, 44 - roztwór koloidowy.

7

4

10
12

15

6

15

8

9

5

zetknięcie się ze środowiskiem sławnych i bogatych przynosi nadzieję
na realizację własnych marzeń o
sukcesie. Z pozoru banalna historia
przynosi refleksje nad konsekwencjami, jakie wynikają z wkroczenia
wielkiego świata do małej, prowincjonalnej społeczności. Dowcipne
dialogi, trafne oddanie realiów planu
filmowego i intensywna gra duetu
aktorskiego Mateusz Damięcki i Bartek Kasprzykowski to niewątpliwie
zalety komedii Marie Jones. Start
– godz. 19.00. Bilety: 55 zł

47

Rebus

Rozwiązania konkursów prosimy przesyłać na osobnych kartkach pocztowych do 07.02.2014 roku, na adres redakcji – Kurier Polski co tydzień, ul. Budowlana 5g, 40-301 Katowice.
Wśród kartek z prawidłowymi odpowiedziami wylosujemy atrakcyjne nagrody. Rozwiązania i listę laureatów opublikujemy w numerze Kuriera Polskiego.
Poprawne hasło krzyżówki z nr 60 to „KTO LENIWO JE, LENIWO ROBI”. Wśród wielu przysłanych kartek wylosowaliśmy zwycięzcę. Jest nim Łukasz Urban.
Poprawne rozwiązanie rebusu z nr 60 to „WARTOŚCIOWOŚĆ”. Zwycięzcami zostali Anita Kowalskai Katarzyna Grzybek.
Po odbiór nagród zapraszamy do redakcji: Katowice, ul. Budowlana 5g , od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

