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W skrócie z 
Alarmy bombowe  

w Cieszynie 

11 lutego informacja o bombie zo-
stała wysłana mailem na adres ko-
mendanta policji w Cieszynie. Ładu-
nek wybuchowy miał się znajdować 
w jednym z liceów. Zarządzono ewa-
kuację szkół. Dzień wcześniej po in-
formacji, że podłożono bombę, ewa-
kuowano Centrum Informacji Służby 
Celnej w Cieszynie oraz wszystkie 
szkoły na Żywiecczyźnie.

Stowarzyszenie Osób 
Narodowości Śląskiej 

pisze do ONZ

Brak dobrej woli strony polskiej do 
uszanowania prawa do zrzeszania 
się osób deklarujących narodowość 
śląską to pogwałcenie podstawo-
wych praw człowieka - grzmi Sto-
warzyszenie Osób Narodowości 
Śląskiej i interweniuje w ONZ. Sto-
warzyszenie przesłało do dwóch ko-
mitetów Organizacji Narodów Zjed-
noczonych relację z procesu SONŚ 
oraz wymianę pism, jakie środowiska 
śląskie prowadziły z instytucjami rzą-
dowymi w Polsce. Chodzi o decyzję 
Sądu Najwyższego z 5 grudnia 2013 
roku, z której wynika, że Ślązaków 
nie można uznać za odrębny naród, 
dlatego Stowarzyszenie Osób Naro-
dowości Śląskiej nie powinno być za-
rejestrowane w Krajowym Rejestrze 
Sądowym pod taką nazwą.

Sosnowiec: mężczyzna 
wpadł pod pociąg

Na szlaku kolejowym pomiędzy So-
snowcem-Jęzorem a Mysłowicami 
pociąg towarowy potrącił mężczyznę, 
który przechodził przez tory w nie-
dozwolonym miejscu. Do wypadku 
doszło wieczorem 6 lutego. Poszko-
dowany 52-latek z poważnymi obra-
żeniami ciała został przewieziony do 
szpitala, gdzie walczy o życie. W wy-
niku wypadku pociągi poruszały się 
jednym torem.

Co dalej ze Szpitalem 
Wojewódzkim w Tychach? 

Rozmowy Okrągłego Stołu zakończyły 
się klapą. Nie wszyscy chcieli przy nim 
usiąść i rozmawiać o przyszłości Woje-
wódzkiego Szpitala w Tychach. Z za-
proszenia Stowarzyszenia Tychy Naszą 
Małą Ojczyzną nie skorzystali przed-
stawiciele Urzędu Miasta i Marszałka 
Województwa. Mieszkańcy Tychów 
boją się prywatyzacji szpitala. Placów-
ka dysponująca ponad 50-milionowym 
kontraktem z NFZ ma pójść pod młotek 
za jedyne 6 milionów.

Gliwicom grozi  
parkingowy paraliż

Miasto chce zamknąć starówkę 
dla samochodów. Urzędnicy widzą 
w tym same plusy. Jednak eksperci 
pytają gdzie są alternatywne miejsca 
parkingowe, które po wprowadzeniu 
zmian będą na wagę złota. Od 2016 
roku kierowcy mogliby poruszać się 
jedynie ulicami Górnych i Dolnych 
Wałów. Wszystko, co w środku by-
łoby dla nich niedostępne. Na razie 
w okolicach rynku znajdują się jedy-
nie płatne parkingi. Poza granicami 
ogromnego deptaka w centrum już 
za dwa lata będzie podobnie, bo 
powstanie płatna strefa parkowania. 
Miejsc parkingowych w Gliwicach już 
jest mało, a po zamknięciu właśnie 
remontowanych uliczek będzie jesz-
cze gorzej. 

Zakaz spalania węgla w połu-
dniowej dzielnicy Katowic. To 
pomysł katowickiego magistra-

tu, podyktowany dbałością o środowi-
sko. Dotyczyć będzie jednak przede 
wszystkim właścicieli firm, w dodatku 
tych nowo powstałych. Jeżeli projekt 
zostanie uchwalony to każdy, kto zde-
cyduje się wybudować siedzibę firmy na 
południu miasta będzie musiał liczyć 
się ze znalezieniem alternatywnego 
źródła energii. 

W obliczu problemów - nie tyle 
finansowych, co ekologicznych - radni 
z Katowic znaleźli rozwiązanie. Czarne 
złoto ma zniknąć, a przynajmniej jego 
zużycie ma zostać ograniczone, głównie 
przez właścicieli nowych obiektów usłu-
gowych, które powstaną w katowickim 
Zarzeczu. W środowisku górniczym za-
wrzało. - Węglem nikt nie pali dlatego, że 
go szczególnie kocha, ale dlatego, że jest to 
paliwo, które najmniej kosztuje - stwier-
dza Krystian Krawczyk, portal górniczy 
nettg.pl. O tym jakby zapomniano.

Jedną z propozycji katowickich 
urzędników jest stosowanie indywi-
dualnego źródła ciepła, na przykład w 
oparciu o sieć gazową. Mimo, że miasto 

od kilkunastu lat dofinansowuje przej-
ścia na systemy bardziej ekologiczne, 
dla mieszkańców to wciąż rozwiązanie 
mało korzystne. - Rozmawiałam z ludź-
mi, którzy ogrzewają gazem budynki 
podobne do mojego. Są to koszta niestety 
o 20% większe - mówi Maria Stawowy, 
mieszkanka Katowic - Zarzecza.

Większe jest również zanieczyszcze-
nie środowiska, gdy ciepło daje węgiel 
kiepskiej jakości. Inspektor Ochrony 
Środowiska proponuje, by ekozmiany 
rozpoczynać od drobnych kroków. - 
Zakaz wymagałby zmiany przepisów do-
tyczących spalania w piecach najgorszych 

gatunków węgla, czyli miałów, mułów 
węglowych oraz węgla brunatnego, bo 
to rzeczywiście daje ogromne zapylenie - 
tłumaczy Anna Wrześniak, Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska.

Zapylenie można zmniejszyć, gdy 
budynek podłączymy do sieci ciepłow-
niczej. Takie rozwiązanie proponuje 
Tauron, który także wykorzystuje 
węgiel. Tyle, że nowocześnie i bardziej 
eko. - Jest to proces w pełni kontrolowany, 
w pełni zautomatyzowany, jak również 
wykorzystujący elektrofiltry i instalację 
oczyszczania spalin - wyjaśnia Marek 
Sztuka, Tauron Ciepło.

Proponowanych rozwiązań nie 
brakuje, gorzej z precyzją. Bo co w sy-
tuacji, gdy budynek ma być jednocześnie 
domem i siedzibą firmy? To wszystko 
zależy. W tym wypadku od pozwolenia 
na budowę. - Czy będzie to obiekt usłu-
gowy czy obiekt mieszkalny? Na etapie 
udzielenia pozwolenia na budowę będzie 
sprawdzana zgodność z obowiązującym 
planem zagospodarowania przestrzen-
nego - informuje Jakub Jarząbek, UM 
Katowice.

Dlatego lepiej zawczasu dokonać 
wyboru. Oby tylko było w czym wybie-
rać. Zakaz palenia węglem to zdaniem 
Katowickiego Holdingu ruch antygórni-
czy. Możliwy, gdy będziemy mieć inne 
źródła energii, które pozwolą utrzymać 
rozwój na podobnym jak dotychczas 
poziomie. - Węgiel będzie zastępowany, 
ale niezależnie od tego co kto opowiada. 
Takiej alternatywy dla węgla w gruncie 
rzeczy póki co nie ma - informuje Woj-
ciech Jaros, Katowicki Holding Węglo-
wy. Za kilka tygodni radni z Katowic 
zdecydują czy proponowane zmiany 
wejdą w życie. Termin, mimo że wstęp-
ny, jest dla przyszłych przedsiębiorców 
bardzo istotny. 

Karolina Kanclerz 

Rada śląskiego oddziału NFZ 
poparła w sobotę 8 lutego wnio-
sek o odwołanie ze stanowiska 

dyrektora Grzegorza Nowaka. Wnio-
sek ten złożył kilka dni temu prezes 
Narodowego Funduszu Zdrowia, 
Marcin Pakulski. Funkcję odwołanego 
dyrektora przynajmniej do następnego 
konkursu przejmie szefowa krakow-
skiego oddziału Funduszu - Barbara 
Bulanowska. 

Pożegnał się z posadą, bo sprzeciwił 
się przedłużeniu kontraktu dla prywat-
nego szpitala EuroMedic w Katowicach. 
Rada śląskiego oddziału NFZ poparła 
dziś wniosek centrali Funduszu o od-
wołanie dyrektora Grzegorza Nowaka. 
Z prośbą o opinię do Rady zwrócił się 
prezes NFZ, Marcin Pakulski. Sprawą 
nieprawidłowości przy zawieraniu kon-
traktu z Euromedic od dłuższego czasu 
zajmuje się prokuratura. W śląskim 
oddziale NFZ trwają natomiast dwie 
kontrole - Ministerstwa Zdrowia oraz 
Narodowego Funduszu Zdrowia. 

- Propozycja "podaj się do dymisji", 
groźby, jakieś przesłuchanie - myślę, że 
nie tędy droga - mówił Grzegorz Nowak, 
odwołany dyrektor śląskiego oddzia-
łu Narodowego Funduszu Zdrowia. 
Wniosek o jego odwołanie poparła rada 
śląskiego oddziału Funduszu. -Rada nie 
odnosiła się do pracy pana dyrektora, a 

raczej uznała, że ze względu na sytuację 
o charakterze nadzwyczajnym należy 
przedsięwziąć takie, a nie inne decyzje 
- mówi Łukasz Falgier, przewodniczą-
cy Rady Śląskiego OW NFZ. Nowak 
pożegna się z posadą przez zamieszanie 
wokół prywatnej kliniki EuroMedic. 
Wojował z nią od września, wypowia-
dając katowickiemu szpitalowi kontrakt. 
Wcześniej EuroMedic pod lupę wzięli 
agenci CBA, wykazując nieprawidło-
wości przy przeprowadzeniu konkursu 
na leczenie.

Nowak był nieugięty i nawet po fali 
ostrych protestów pracowników szpitala 
umowy nie przedłużył. A gdy sprawę 
za jego plecami na korzyść katowickiej 
kliniki załatwił jego zastępca - dyscy-
plinarnie zwolnił swojego najbliższego 
współpracownika. -Tutaj mamy do 

czynienia z jakimś personalnym cyrkiem, 
z jakimś odwoływaniem się, prokura-
torskimi zarzutami. W jakim my kraju 
żyjemy? - zastanawia się Agata Pustuł-
ka, dziennikarka, Dziennik Zachod-
ni. Grzegorzowi Zagórnemu Nowak 
zarzucił nielojalność i przekroczenie 
kompetencji. Wniosek w tej sprawie tra-
fił już do prokuratury. - Prawdopodobnie 
zostanie włączony w poczet materiałów 
śledztwa, które prowadzone jest po za-
wiadomieniu CBA. Prokuratura od lipca 

ubiegłego roku prowadzi postępowanie, w 
którym badamy czy podczas zawierania 
umów pomiędzy EuroMedic a śląskim 
NFZ nie doszło do nieprawidłowości 
i czy to może ewentualnie skutkować 
odpowiedzialnością karną - mówi Marta 
Zawada-Dybek, Prokuratura Okręgowa 
w Katowicach. 

EuroMedic pomimo zamieszania 
z kontraktem funkcjonuje normalnie.  
- Mamy pacjentów przyjętych na oddziały, 
pacjenci są operowani, leczeni, hospitali-
zowani - mówi Tomasz Ludyga, prezes 
spółki EuroMedic Kliniki Specjalistycz-
ne. Nowak uważa jednak, że leczenia 
wymaga chory system. Jak mówi, przez 
ostatni rok starał się go naprawić. Bez-
skutecznie. - Poprowadzenie tego sytemu 
tak, aby przypadki oszustw, złodziejstwa 
czy nieprawidłowości zostały zminima-
lizowane - taki cel postawił mi minister 
zdrowia. Szkoda, że nie wskazano mi 
kogo mam nie ścigać - mówi odwołany 
dyrektor śląskiego oddziału NFZ. Po afe-
rze z EuroMedic tak jak jego poprzednik 
straci pracę, z tym, że Zygmunt Klosa 
został zdymisjonowany, bo kontrakt 
z katowicką kliniką podpisał. Nowak 
pożegna się ze stołkiem w NFZ zrywając 
umowę z tym szpitalem. Jego funkcję, 
przynajmniej do następnego konkursu 
przejmie szefowa krakowskiego oddziału 
Funduszu - Barbara Bulanowska.

Arkadiusz Loska/Wojciech Żegolewski

Rada za odwołaniem dyrektora 
śląskiego oddziału NFZ!

Zakaz spalania węgla w Katowicach!
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Brutalne morderstwo popeł-
nione dziewięć lat temu w 
RPA może zostać wyjaśnione 

dzięki doktorantowi z Uniwersy-
tetu Śląskiego. Opracowana przez 
niego technologia stanie się ważną 
poszlaką w śledztwie, ale droga do 
sukcesu nie będzie łatwa. Sprawa 
rozpoczęta w 2005 roku jest coraz 
bardziej zagmatwana. 

Na długo zanim świat obiegła 
wiadomość o śmierci modelki Reevy 
Steenkamp, którą zastrzelił wybitny 
sportowiec Oscar Pistorius, Republi-
ką Południowej Afryki wstrząsnęła 
inna makabryczna zbrodnia. Inge 
Lotz, śliczna studentka matematy-
ki, została zamordowana w swoim 
mieszkaniu na przedmieściach mia-
sta Stellenbosch. Zabójca trzynaście 
razy uderzył ją tępym narzędziem, 
po czym zadał jeszcze dwadzieścia 
ciosów nożem. Według relacji bie-
głych - pierś Inge wyglądała, jakby 
ktoś chciał ją otworzyć. 

Od samego początku głównym 
podejrzanym był chłopak ofiary, Fred 
van der Vyver. Kluczowym dowodem w 
tej głośnej sprawie miał być odcisk palca 
znaleziony na opakowaniu płyty DVD, 
którą Inge wypożyczyła w dniu swojej 
śmierci. Gdy wydawało się, że śledztwo 
dobiega końca wybuchł skandal. Jeden z 
policjantów badających miejsce zbrodni 
pomylił ślady - eksperci stwierdzili, że 
feralny odcisk, opatrzony opisem Folien 
1, zdjęto nie z pudełka, tylko z kieliszka. 
Ten drobny błąd podważył całą linię 
oskarżenia. Fred van der Vyver został 
uniewinniony, a sprawcy nie wykryto do 
dziś. Podsądny zdążył jeszcze wytoczyć 
południowoafrykańskiej policji sprawę 
o bezprawne oskarżenie, wnosząc o 
odszkodowanie w wysokości czterdzie-
stu siedmiu milionów randów (około 
trzynastu milionów złotych). 

Opinia publiczna nie dała za wygra-
ną. Dziennikarz Thomas Mollett wraz ze 
swoim bratem Calvinem kontynuowali 
dochodzenie na własną rękę. Według 
nich Folien 1 wcale nie pochodzi z 

kieliszka, a właśnie z pudełka z filmem. 
Eksperci wykluczyli taką możliwość 
twierdząc, że obok odcisku znajduje się 
ślad ludzkich ust, co ma potwierdzać 
teorię o szklanym naczyniu. Bracia Mol-
lett natomiast uznali, że ślad ten pozosta-
wiła dłoń w rękawiczce. I tu właśnie na 
scenę wkracza Łukasz Smacki, doktorant 
w Instytucie Informatyki Uniwersyte-
tu Śląskiego. Opracowana przez niego 
technologia pozwala na komputerową 
identyfikację odcisków czerwieni war-
gowej do celów kryminalistycznych. 
Thomas Mollett przyleciał do Katowic 
aż z RPA, wierząc, że metoda Smackiego 
doprowadzi do przełomu w śledztwie. 

Cała sprawa jest jednak o wiele bar-
dziej skomplikowana. Bracia Mollett nie 
są profesjonalnymi detektywami, a część 
ich wątpliwości została obalona przez 
International Association for Identifica-
tion (Międzynarodowe Stowarzyszenie 
Identyfikacji), organizację, którą Thomas 
i Calvin sami poprosili o pomoc. Jej 
decyzja jest ostateczna i nie podlega 
apelacji. Co więcej, zgłaszając sprawę 

do Stowarzyszenia bracia Mollett podali 
fałszywe nazwiska, jak sami twierdzą - w 
trosce o swe bezpieczeństwo. Doktor 
David Klatzow, jeden z biegłych ba-
dających sprawę Inge uznał, że takie 
zachowanie świadczy o nieszczerości. 
Thomas Mollett nie dał się jednak zbić z 
tropu. Gdy w internecie znalazł informa-
cję o badaniach Smackiego postanowił 
zwrócić się do niego o pomoc. 

- Moim zadaniem jest stworzyć kom-
puterowy system, który na podstawie 
analizy obrazu oceni w jakim stopniu 
odcisk na szklance ma charakterystykę 
odcisku ust. Jeżeli uda nam się udo-
wodnić, że to nie jest odcisk ust sprawa 

będzie mogła wrócić do sądu - tłumaczy 
Smacki. - To jest zupełnie obiektywna 
metoda, bazująca na faktach - dodaje. 
Polski naukowiec i południowoafry-
kański dziennikarz mają nadzieję, że 
ich wspólny wysiłek przybliży nas do 
rozwikłania zagadki mordu sprzed lat. 
Sam Smacki podkreślił - Maszyna nie 
może decydować czy ktoś był na miejscu 
czy nie. Potrzebny jest niezależny ekspert, 
ale moja metoda będzie ważną poszlaką 
w śledztwie. Nie ma wątpliwości, że trze-
ba wykorzystać każdą metodę dzięki 
której mordercę Inge Lotz może wreszcie 
spotkać zasłużona kara. 

Jakub Wesecki

Polski Sherlock Holmes

KP: Jak Pan odebrał informację o wy-
niku plebiscytu Dziennika Zachodniego i 
portalu naszemiasto.pl, w którym został 
Pan człowiekiem roku 2013 Żywiecczyzny? 

Leszek Łazarczyk: O tym, że dostąpiłem 
tego zaszczytu dowiedziałem się, kiedy przyszło 
zaproszenie na spotkanie do redakcji Dziennika 
Zachodniego. Cóż, byłem zaskoczony – bardzo 
mile zaskoczony. Tego wyróżnienia nie przy-
znaje żadne jury ani komisja, to wybór ludzi, 
z którymi spotykam się na co dzień i którzy 
bacznie przyglądają się temu, co robię. Bardzo 
miło jest słyszeć, że nasze inwestycje mogą 
znów przywrócić region do życia i od lat były 
oczekiwane przez społeczeństwo Żywiecczyzny. 

KP: Czuje się Pan w pełni członkiem tej bar-
dzo "szczelnej" społeczności, jaką są Żywczanie?

LŁ: Jestem człowiekiem tak upartym w 
działaniu jak moi sąsiedzi z gminy Jeleśnia. 
Jak coś postanowimy, to tylko brać się do 
roboty i podziwiać jej efekty. Od pierwszych 
dni w Korbielowie czułem wsparcie władz sa-
morządowych powiatu i gminy, jak i każdego 
mieszkańca, któremu ta mała ojczyzna leży na 
sercu. Pierwsze wzruszenie przeżyłem, kiedy 
stowarzyszenia gminy Jeleśnia uhonorowały 
mnie bardzo zaszczytnym tytułem Gazdy 
na Pilsku Jontku, wręczając mi gazdowskie 
insygnia – kapelusz i palicę. Od tego momentu 
czuję się tu jak swój, a to zobowiązuje.

KP: Jeżeli chodzi o inwestycje na Pilsku, 
to narzucił Pan sobie i współpracownikom 
niesamowite tempo.

LŁ: Przy dobrze zaplanowanym projekcie 
tempo na etapie realizacji jest warunkiem 
koniecznym. Gdyby nie ono, nie byłoby szans 
zrealizowania pierwszego etapu budowy wy-
ciągów w pół roku. Kiedy w lipcu ubiegłego 
roku wmurowaliśmy kamień węgielny mało 
kto wierzył, że wyciąg ruszy jeszcze w tym 

sezonie. I ruszył, a aura jakby czekała do 
ostatniego odbioru technicznego. Nareszcie 
jest śnieg i są narciarze, więc trudno nie czuć 
satysfakcji.

KP: Człowiek roku Żywiecczyzny to nie 
pierwsze Pana wyróżnienie. Była Nagroda 

Godła Promocyjnego Ikona Ślaska, tytuł 
Osobowość Ziem Górskich. 

LŁ: Nigdy w życiu niczego nie robiłem 
dla nagród. Każdą otrzymaną bardzo sobie 
cenię, ale najważniejszy jest dla mnie sza-
cunek ludzi, dla których coś robię i tych, z 
którymi pracuję.

Nie pracuję dla nagród
Z LeSZKiem ŁaZaRcZyKiem, właścicielem kompleksu Pilsko Jontek Korbielów rozmawia Józef Swoboda. 

Thomas Mollett przedstawia materiał dowodowy

Leszek Łazarczyk z wnuczką Alicją i współpracownikami
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Niegdyś spotykali się podczas bitew 
albo na dworach władców. Swoimi 
popisami zachwycali piękne damy 
i możnych tego świata. Walczyli o 

sławę, o honor, o bogactwa. Dzisiejszych rycerzy 
bardziej interesuje sportowa pasja i zakwalifi ko-
wanie się do Rycerskich Mistrzostw Świata. Na 
początku tego miesiąca w Jaworznie odbył się  
V Turniej Polskiej Ligi Walk Rycerskich, który 
był częścią eliminacji do tej prestiżowej imprezy. 

Współczesny turniej rycerski to nie jest żad-
na improwizacja. W walce zadaje się prawdziwe 
ciosy, a każde trafi enie jest osobno punktowane. 
Miecze krzesają iskry, hełmy wyginają się od ude-
rzeń, a widz stojący za blisko walczących może 
naprawdę zostać ranny. Zawodnicy występują w 
szatach i zbrojach, które dokładnie odwzorowują 
te ze średniowiecza. Juniorzy dla bezpieczeństwa 
korzystają z mieczy, których ostrza wykonane są 
z gąbki, a ich tarcze obito miękkim materiałem. 
Dla dorosłych nie ma taryfy ulgowej.

W ZBROI 
I W SUKIENCE

Tajniki rycerskiej zbroi zdradza Krzysiek 
Szatecki, manager agencji interaktywnej z 
Warszawy. Kto w ogóle zajmuje się produkcją 
średniowiecznego ekwipunku? – Są pasjonaci, 
którzy z tego żyją. Hełm jest najdroższy, kosztuje 
około 1200 zł, bo jest najgrubszy i musi chro-
nić głowę. Do tego dochodzą koszty napraw, 
ale nie są one aż tak wysokie i wykonuje się je 

dopiero po zakończeniu sezonu. – Ubiór zajmuje 
mniej więcej dwadzieścia minut – dodaje rycerz. 
Wprawny obserwator zauważy jednak, że pod 
szatami z epoki kryje się współczesna odzież 
termoaktywna. 

Współczesnych walk rycerskich dosięgło 
także równouprawnienie. Kobiet – rycerzy jest 
w Polsce około dziesięciu, z czego na turnieju 
stawiły się tylko dwie, Marta i Maja. Zawod-
niczki zastanawiają się dlaczego tak niewiele pań 
uprawia ten sport. – Pewnie to kwestia kosztów. 
Miecz i pełna zbroja kosztują około 5-6 tys. zł, a 
zamiast tego można przecież kupić ładny, różowy 
dresik i karnet na fi tness za 50 zł – stwierdzają 
dziewczyny. Marta z Wrocławia zaczęła swoją 
przygodę z rycerstwem od trenowania jazdy 
konnej. Ma własną stadninę i urządza pokazy 
jeździeckie. Pewnego dnia zobaczyła rycerza 

na koniu i pomyślała - też tak chcę. Kobiety 
mogą stawać w szranki także z mężczyznami, 
mimo że bardzo często są niższe, a ich ciosy 
mają krótszy zasięg. Być może dlatego tuż przed 
fi nałem turnieju miecza długiego Maja uległa 
walczącemu w samurajskim stylu Łukaszowi 
siedemnaście do sześciu. Marta także musiała 
przerwać walkę. – O jeden cios za daleko – mówi 
pokazując obolały palec prawej dłoni.

ZDERZENIE ŚWIATÓW

Udział kobiet w pojedynkach na miecze to 
nie jedyna różnica pomiędzy turniejami ry-
cerskimi dawniej i dzisiaj. W średniowiecznej 
Europie starcie rycerza z japońskim samurajem 
było niemożliwe, ale w XXI wieku możemy 
się przekonać kto wygrałby taką potyczkę. W 

V Turnieju Polskiej Ligi Walk Rycerskich uczest-
niczyło dwóch samurajów, Łukasz i Kuba. Pocho-
dzący z Rzeszowa Kuba rozprawił się z legendą 
o wadze broni białej. Okazuje się, że wbrew 
pozorom nie była ona aż tak ciężka. - Miecz 
samuraja ważył nie więcej niż półtora kilograma. 
Podczas bitwy nie dało się wymachiwać cięższym 
kawałem żelastwa! - tłumaczy. Kuba brał udział 
w dwóch turniejach: broni drzewcowej oraz 
miecza długiego. W pierwszym z nich odpadł 
w przedbiegach, ale walcząc na miecze pokonał 
Maję osiem do pięciu i zajął trzecie miejsce w 
tej kategorii. Drugi na podium stanął Łukasz, 
udowadniając, że japońscy wojownicy w niczym 
nie ustępowali tym z Europy.

Wszystkim tym zmaganiom z uwagą przy-
glądał się Krzysztof Olczak, kapitan reprezen-
tacji Polski. Rycerskie Mistrzostwa Świata, w 
których weźmie udział, odbędą się w tym roku 
w Chorwacji oraz Hiszpanii. – Przez ostatnie 
dwa lata zawsze ocieraliśmy się o fi nał – wspo-
mina kapitan. – Poprzednio wyeliminowali nas 
Rosjanie, późniejsi zwycięzcy. Czy to oznacza, 
że w tym sporcie też zawsze trafi amy do „grupy 
śmierci?” Krzysztof mimo to jest pełen nadziei 
na nadchodzący sezon. Turniej już dowiódł, że w 
naszym narodzie wciąż jest bojowy duch. 

Szczęk oręża

Krzysiek pracuje w agencji interaktywnej, Marta ma stadninę koni, Kuba jest 
studentem, a Andrea chodzi jeszcze do szkoły. Łączy ich wspólna pasja, którą 
nie jest piłka nożna ani żużel, ale rycerstwo. Walkę na miecze i inną broń 
z epoki można oglądać już nie tylko podczas inscenizowanych bitew. Stała się 
ona sportem, i to coraz popularniejszym.

 Jakub Wesecki

www.kurierpolski24.pl

Szczęk orężaSzczęk oręża

Turniej kategorii junior Walka na miecze długie
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Chorzów jako pierwsze miasto 
w województwie śląskim wpro-
wadziło mobilny system opłat 

za parkowanie. - Koniec z bieganiem 
po sklepach żeby rozmienić pieniądze 
i szukaniem parkomatów - cieszą się 
kierowcy. Miasto wyszło naprzeciw 
mieszkańcom, którzy teraz będą mogli 
zaoszczędzić czas i pieniądze.

Pango to najnowocześniejszy sposób 
płatności za parkowanie przy pomocy 
telefonu komórkowego lub tabletu. Od 
przeszło tygodnia korzystają z niego 
również chorzowianie. Sprawdziliśmy 
jak działa w praktyce. 

Każdy kierowca, który chce skorzy-
stać z mobilnej aplikacji musi ją pobrać 
na swój telefon bądź tablet lub zalogować 
się na stronie internetowej www.pango.
pl. Aplikacja działa na systemach An-
droid, iOS, Blackberry OS oraz IVR. 
Następnie za pomocą aplikacji, strony 
internetowej lub telefonicznie musimy się 
zarejestrować i aktywować swoje konto. 
Rejestracja jest bezpłatna i trwa zaledwie 
kilka minut, po jej zakończeniu pozosta-
je nam tylko aktywacja konta. Można 
jej dokonać zapisując kartę płatniczą na 
koncie Pango, wtedy opłaty pobierane 
są bezpośrednio z karty. Dostępny jest 
również tradycyjny przelew za pomocą 
strony internetowej lub pobranej przez 

nas aplikacji, przy tej opcji należy jednak 
pamiętać, że środki na koncie trzeba 
uzupełniać. 

Zanim wybierzemy się do miasta 
naszym samochodem musimy pamiętać 
o jego oznaczeniu tak, aby kontroler 
wiedział że parkujemy z Pango. Na 
przedniej szybie auta należy przykleić 
specjalną naklejkę, którą otrzymamy 
drogą pocztową po rejestracji. Jeżeli 
naklejka jeszcze do nas nie doszła 
możemy ją nabyć w biurze SPP przy 
ulicy Bałtyckiej 8A w Chorzowie lub 
samodzielnie na zwykłej kartce napisać 
PANGO. I w drogę.

Po zaparkowaniu samochodu 
rozpoczynamy faktyczne odmierzanie 
czasu postoju, posługując się aplikacją 
lub logując się na stronie internetowej.
Kiedy mamy problem z połączeniem 
internetowym wysyłamy SMS pod nu-
mer 4321o treści: Pango start miasto 
[nazwa miasta] strefa [symbol strefy] 
lub dzwonimy pod numer 222-700-100, 
wprowadzając pin, który otrzymaliśmy 
podczas rejestracji. Po zakończeniu 
parkowania wykonujemy analogiczne 
czynności. 

- Gmina Chorzów jako partner 
dała swoim mieszkańcom możliwość 

regulowania płatności za postój samo-
chodów za pomocą sytemu Pango, a 
przy sekundowym sposobie naliczania 
pozwala także zaoszczędzić kierowcom 
pieniądze - mówi Piotr Lach z Miejskiego 
Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie.

Miasto Chorzów podzielone jest na 
dwie strefy parkowania, A i B. Strefa A to 
ścisłe centrum miasta, podlega jej głów-
na ulica Wolności i ulice przydrożne. W 
strefie tej znajdziemy 57 parkomatów, za 
pierwszą godzinę parkowania zapłacimy 
2,20zł, a za każdą kolejną rozpoczętą 
godzinę o 20 gr więcej. W strefie B opłaty 
za miejsca parkingowe są znacznie tań-
sze, tu godzina postoju kosztuje 1,20zł, 
podobnie jak w pierwszej strefie każda 
rozpoczęta godzina to kolejne 20gr wię-
cej, za to po 3 godzinach powracamy do 
stawki początkowej. Jeżeli zostawiamy 
auto w płatnej strefie parkowania na 
dłużej niż 4h warto wybrać całodobową 
opłatę w wysokości 10,60zł. 

W mieście znajduje się w sumie 1300 
stanowisk w których można uregulo-
wać opłatę, ale to nie z ich znalezieniem 
kierowcy mieli problem. - W dobie kart 
bankomatowych mało kto nosi przy 
sobie pieniądze, wypłata z bankomatu 
a następnie rozmienianie pieniędzy na 
drobne było dość czasochłonne. Pango 
to świetne rozwiązanie, a sekundowe 
naliczanie pozwala sporo zaoszczędzić. 

Już nie muszę płacić przeszło 2zł za 10 
minut postoju – uważa Wojciech Koło-
dziej, nowy użytkownik sytemu. 

Dzięki Pango możemy zaparkować 
szybko i łatwo, bez potrzeby kontakto-
wania się z personelem parkingu czy 
korzystania z urządzeń do dokonywa-
nia opłat, co nie oznacza, że miasto nie 
kontroluje naszych opłat. - Osoby, które 
dotychczas sprawdzały ważność biletów 
parkomatowych za szybami samochodów 
będą również kontrolować kierowców 
korzystających z nowego systemu. Jeżeli 
kontroler zauważy nakleję z napisem 
Pango może zadzwonić do centrali i 
sprawdzić za pomocą numerów rejestra-
cyjnych samochodu czy kierowca włączył 
aplikację lub zameldował swój postój 
telefonicznie - tłumaczy Piotr Lach. 

System Pango działa również na par-
kingach zamkniętych. System logowania 
jest taki sam jak w przypadku parkingów 
otwartych, ale należy wykonać go około 
pół metra przed zaporą wjazdową par-
kingu. Dla 757 nowych użytkowników, 
którzy jako pierwsi zarejestrują się w 
Pango, aktywują swoje konto i przy-
najmniej raz zaparkują w Chorzowie 
z Pango, system przygotował specjalną 
ofertę 8 godzin parkowania za darmo.

Użytkownicy aplikacji będą mogli 
korzystać z niej również w wybranych 
miastach Polski, Czech, Niemiec, Izraela 
i USA. Niebawem do Pango dołączy 
również Grecja, Austria, Brazylia, Fran-
cja i Republika Południowej Afryki. 

Aleksandra Smolak

Jesienią ubiegłego roku ze względu na fatalny 
stan torowisk zarząd Kolei Ślaskich poinformo-
wał swoich pasażerów o możliwości wycofania 
z rozkładu jazdy pociągów do stacji Wisła 

Głębce. Informacja wśród pasażerów wywołała 
prawdziwą burzę. - Połączenia zostały, zarówno 
do Wisły Głębce jak i Zawiercia - informuje Michał 
Wawrzaszek z biura prasowego Kolei Ślaskich. 

- Połączeń jest jak na lekarstwo, pociąg z Katowic 
do Wisły wlecze się ponad dwie godziny. Pociągi 
zawsze są przepełnione, szczególnie zimą, kiedy 
ludzie wożą z sobą sprzęt narciarski - skarży się 
Magdalena Kozioł, mieszkanka Katowic.

Na ślimacze tempo nowych pociągów narzeka 
więcej pasażów, którzy już dawno stracili cierpliwość i 

przesiedli się do samochodów. Żeby zapobiec tej 
tendencji Program Regionalny PRIORYTETU VI. 
TRANSPORT 2014-2020 przewiduje możliwość 
dofinansowania projektów infrastruktury kolejowej. 
- Celem działania jest stworzenie warunków dla 
zahamowania spadku, a następnie wzrost udziału 
transportu kolejowego w przewozach pasażerskich – 
informuje Witold Trólka z biura prasowego Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Ślaskiego. 

Dzięki dotacjom unijnym zostaną odrestauro-
wane  najważniejsze trasy na Śląsku Cieszyńskim. 
Po niespełna piętnastu latach oczekiwań ma zostać 
odbudowana linia kolejowa 182 z Tarnowskich Gór 
do Zawiercia. Linia przebiega przy porcie lotniczym 
w Katowicach, oznacza to, że skorzystaliby na niej 

również mieszkańcy Zagłębia, którzy mogliby 
dotrzeć do Pyrzowic przez  Zawiercie. 

- Uważam, że to całkiem dobry pomysł. Kole-
jowe połączenia do portów lotniczych ma już m.in. 
Kraków i Warszawa. To znacznie tańsze rozwiązanie 
niż samochód i kolosalne opłaty parkingowe na 
lotnisku. Byłoby fajnie dołączyć do tych miast -  mówi 
Wojciech Romaniec, mieszkaniec Sosnowca. 

Tarnowskie Góry od ponad 150 lat są kojarzone 
z kolejami, jak twierdzą kolejarze – Odbudowa trasy 
kolejowej dla linii 182 to jest to, co teraz należy zrobić. 
Na trasie Tarnowskie Góry - Zawiercie jeździły 
niegdyś pociągi zarówno towarowe jak i osobowe. 
W miejscu w którym obecnie znajduje się katowicki 
port lotniczy mieściła się jednostka wojskowa, 

do której koleją dowożono złom. Przywrócenie 
linii umożliwiłoby miastu dotarcie do magistrali 
węglowej, a 2 mln pasażerów odzyskanie niefunk-
cjonującej od 2000 roku linii.  

Orędownikiem odbudowy trasy jest Arkadiusz 
Czech, burmistrz Tarnowskich Gór. Jak twierdzi to 
znacznie bardziej opłacalna opcja niż pomysł stwo-
rzenie nowego połączenia Katowice - Pyrzowice 
przez Piekary Śląskie. - Projekt uruchomienia nowej 
linii już jest znacznie opóźniony, dzięki odtworzeniu 
starej trasy zyskamy szybkie połączenia aż do Lublin-
ca przez Pyrzowice, dzięki czemu stworzymy kolej 
aglomeracyjną – tłumaczy burmistrz.

Beneficjentem środków unijnych przeznaczo-
nych na rewitalizację i modernizację kolei jest PKP 
PLK S.A. Jaka dokładnie zostanie przeznaczona 
suma na odbudowę tras kolejowych nie wiadomo. 
- Nie uzyskaliśmy informacji co do konkretnych 
sum. Urząd Marszałkowski wskazuje jedynie na 
konieczność przeprowadzenia tego typu działań w 
regionie - wyjaśnia Witold Trólka. 

Odbudowa trasy 182 oraz rewitalizacja linii 
Bronów - Wisła Głębce sytuują się na pierwszych 
pozycjach listy na wykorzystanie środków unijnych 
przeznaczonych na modernizację linii kolejowych. 
Na czterech pozostałych pozycjach znalazła się re-
witalizacja linii Katowice Ligota - Sumina, Orzesze 
Jaśkowice – Oświęcim, Zebrzydowice – Cieszyn 
oraz Kalwaria Zebrzydowska – Bielsko -Biała 
Główna. Środki unijne wystarczą na rewitalizację 
linii 182 oraz trasy Bronów - Wisła Głębce, rewi-
talizacja pozostałych założeń będzie możliwa do 
zrealizowania przy wykorzystaniu pojawiających 
się oszczędności. 

Pociągiem na lotniskoMamy nowoczesne pociągi, 
które nie mogą pokazać 
nam swoich możliwościowi. 
Flirty i Elfy zamiast gnać 
z prędkością 160 km/h wloką 
się miejscami 10 km/h. Istnieje 
całkiem realna szansa, że 
niebawem się to zmieni. 
Zarząd województwa wpisał 
do Kontraktu Terytorialnego 
rewitalizację odcinka Bronów- 
Wisła Głębce, oraz Tarnowski 
góry- Zawiercie. Remont 
zaplanowano na lata 2018-2020. 

 Aleksandra Smolak

Parkuj z Pango przez 8h za darmo

Rewitalizację odcinka trasy Tarnowsie Góry - Zawiercie zaplanowano na lata 2018 - 2020

Aplikacja Pango to mobilny system opłat za parkowanie
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Restrukturyzacja kredytu jest 
korzystna i dla banku, bo może 
odzyskać pieniądze, i dla cie-

bie, bo unikasz bolesnej procedury 
windykacyjnej i wysokich kosztów 
dodatkowych. Zatem gdy otrzymałeś 
wypowiedzenie z pracy albo ofi cjal-
ną informację, że będzie się zarabiać 
mniej nie należy zwlekać, tylko od razu 
poinformuj bank, że chcesz negocjować 
warunki spłaty kredytu. 

Tę prośbę powinno się umotywo-
wać. Należy w tym celu przygotować 
pismo, w którym przedstawi się swoją 
sytuację, opisując, co jest przyczyną 
problemów. Mogą to być zwolnienia 
grupowe, przymusowe bezpłatne 
urlopy, obniżki wynagrodzeń, ale 
również choroba twoja lub kogoś z 
najbliższej rodziny. Niestety, nie wy-
starczy po prostu napisać, że zarabia 
się mniej i dlatego prosi się o obniżenie 
rat. Wniosek zawsze powinno się w 
odpowiedni sposób udokumentować, 
dołączając wszystkie możliwe pisma 
i zaświadczenia, które potwierdzą, że 
nie można spłacać swoich zobowiązań 
na takich zasadach jak dotychczas. Jeśli 
otrzymałeś od pracodawcy wypowie-
dzenie, decyzję obniżającą pensję lub 

zostałeś skierowany na bezpłatny urlop, 
to powinneś dołączyć kopię tych doku-
mentów, jeżeli zachorowałeś lub miałeś 
wypadek – zaświadczenie od lekarza
i historię choroby. Do tego zbierz 
wszystkie rachunki, w ten sposób 
potwierdzisz wysokość miesięcznych 
wydatków. Na koniec zaproponuj formę 
restrukturyzacji kredytu. Najpopular-
niejsza to wakacje kredytowe. Bank po 
prostu zawiesza wtedy na kilka miesięcy 
spłatę rat. Jest to dobre rozwiązanie, 
gdy masz pewność, że w krótkim cza-
sie twoja sytuacja poprawi się. Jeśli tak 
nie jest, to karencję w spłacie możesz 
połączyć z czasowym obniżeniem rat. 
Wtedy po ustaniu wakacji kredytowych 
np. przez pół roku spłacasz tylko po-
łowę tego, co do tej pory. Co jednak 
w sytuacji, gdy nie masz pewności, że 
w ciągu roku twoja sytuacja poprawi 
się na tyle, by po tym czasie podołać 
opłatom na starym poziomie? W takim 
wypadku najlepszym rozwiązaniem jest 
obniżenie rat na stałe. Aby tak się stało, 
musisz poprosić bank o wydłużenie 
okresu spłaty. Pamiętaj jednak, że im 
dłuższy okres kredytowania, tym koszt 
pożyczki wyższy. Mimo, że comiesięcz-
na rata będzie o 40 procent niższa, w 
sumie zapłacisz więcej odsetek. Należy 

zatem zdecydować, czy taka zamiana 
się kalkuluje. W internecie roi się od 
ogłoszeń: „pomagamy spłacić kredyty”, 
„konsolidacja zadłużenia”, „oddłużanie” 
itp. Omijaj je szerokim łukiem! W grę 
wchodzą dwa rodzaje nieformalnych 
usług. Doradcy kredytowi (zazwyczaj 
naprawdę są to osoby współpracujące 
z bankami), oferują, że na siebie lub 
kogoś ze swoich znajomych zaciągną dla 
ciebie pożyczkę, a ty będziesz ją spłacać, 
przekazując co miesiąc na wskazany 
rachunek bankowy należność za raty. 
Pół biedy, jeżeli natkniesz się na „uczci-
wych” pośredników, którzy powiedzą 
wprost, że kredyt będzie o 30-40 proc. 
wyższy, a różnica przypadnie im jako 
prowizja. Gorzej, jeżeli będziesz musiał 
zwrócić dodatkowo 80 albo 100 proc. 
Nieuczciwe fi rmy pożyczkowe szukają w 
ten sposób łatwych ofi ar. W tym wypad-
ku podpisujesz umowę kredytową z fi r-
mą parabankową, która stosując różne 
kruczki będzie starała się zwiększyć tak 
ratę, abyś nie mógł jej spłacić. Uciekając 
się do szantażu albo kierując sprawę do 
sądu (podpisałeś umowę!) doprowadzi 
do tego, że zajmie nieruchomości, dzieła 
sztuki, biżuterię. To dlatego ich ofi arami 
często padają osoby starsze, posiadające 
ziemię, mieszkania i domy.
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Już nasze babki i prababki 
miały swoje „złote” środki na 
pielęgnację włosów, a co naj-

ważniejsze były one naturalne na 
bazie ziół, naparów oraz produk-
tów spożywczych.

Babcine sposoby możemy 
podzielić w następujący sposób :

* NAPARY: są to różnego ro-
dzaju wyciągi z ziół, które możemy 
spożywać w zależności od potrzeb 
naszych włosów. Są wśród nich: 
bratek, skrzyp polny, kozieradka, 
pokrzywa, rumianek oraz siemię 
lniane. Dostarczają one witamin 
naszym włosom oraz działają 
przeciwzapalnie, przeciw łojotoko-
wo, łagodzą podrażnienia, a także 
nadają naszym blask i sprężystość. 
Zapobiegają wypadaniu włosów 
oraz przyspieszają ich wzrost.

* MASKI DO WŁOSÓW: jak 
wiadomo mieszanki domowej robo-
ty są bardzo skuteczne lecz wskazane 
jest regularne ich stosowanie. Naj-
bardziej skuteczne oraz sprawdzone 
maseczki mojej babki to:

PIERWSZA:
*pół kostki drożdży
*łyżka kefi ru
*2 łyżki olejku rycynowego
DRUGA:
*żółtko
*3 łyżki soku z cytryny
*2 łyżki naft y kosmetycznej
całość mieszamy i nakładamy 

na 2 godziny na włosy, zawijamy 
ręcznikiem, można podgrzać lek-
ko suszarką.

* OLEJOWANIE WŁO-
SÓW: jeden z modnych ostatnio 

sposobów na pielęgnację włosów. 
Najbardziej popularne z olejów 
stosowanych na włosy to:

* OLEJ KOKOSOWY: na suche 
i zniszczone końcówki, najlepiej 
nakładać na całą noc lub na mi-
nimum 2 godziny.

* OLEJ MUSZTARDOWY: 
przywraca skórze lepsze krążenie 
oraz ma właściwości bakteriobój-
cze, stymuluje wzrost włosów.

* OLEJ AMLA: poprawiający 
stan i strukturę włosów, stosowany 
przeciw wypadaniu, a delikatnie 
wmasowany w skórę głowy po-
maga w zasypianiu.

Warto pamiętać, że zarówno 
przy maskach jak i olejowaniu 
włosów należy je dokładnie umyć 
szamponem. Warto też spojrzeć 
na jego skład i wybrać taki, który 
zawiera jak najmniej składników 
podrażniających skórę głowy, jak 
np. siarczany oraz silikony, które 
tylko oblepiają włos.

Po umyciu szamponem należy 
spłukać włosy chłodną wodą aby 
zamknąć łuskę włosa. Atutem tych 
sposobów jest to, że każda kobieta 
może sobie kupić zioła oraz pro-
dukty spożywcze i wykonać takie 
zabiegi w domu. Dodajmy też, że 
nie są to produkty drogie i trudno 
dostępne.

Myślę, że każda z nas znaj-
dzie jakiś babciny sposób na 
pielęgnację swoich włosów i co 
najważniejsze będzie go stosować 
systematycznie. 

POWODZENIA.

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

BaBciNe SPOSOBy 
Na PiĘKNe WŁOSy

Rata kredytu 
- jak ją obniżyć?

Pojawiały się już propozycje 
aby pracownik, który po-
rzuca pracę musiał płacić 

pracodawcy odszkodowanie. W 
latach 1960-75 pracownik, który 
się tego dopuścił tracił prawo do 
urlopu wypoczynkowego. Jedną 
z ostatnich propozycji jest roz-
szerzenie katalogu przesłanek 
powodujących w ygaśnięcie 
stosunku pracy z mocy prawa 
właśnie o przypadek porzucenia 
pracy.

Oczywiście stanowi to naru-
szenie podstawowych obowiązków 
pracowniczych i jest przesłanką 
dyscyplinarnego zwolnienia z 
pracy. Jednak nie zwalnia to pra-
codawcy z obowiązku doręczenia 

pracownikowi informacji o roz-
wiązaniu stosunku pracy. Jak 
podkreśla poseł Łukasz Gibała jest 
to utrudnione, gdyż nieobecnemu 
pracownikowi nie można wręczyć 
wypowiedzenia osobiście w fi rmie. 
Zatem konieczne staje się doręcze-
nie wypowiedzenia przez pocztę. 
Często zdarza się tak, że zwalniany 
pracownik uporczywie nie odbiera 
doręczanej mu przesyłki. W takiej 
sytuacji – co potwierdził Sąd Naj-
wyższy w swoim orzecznictwie 
(por. wyrok Sądu Najwyższego z 
5 października 2005 r., sygn. I PK 
37/05) – dopiero po dwukrotnym 
awizowaniu listu możliwe jest 
uznanie, iż został on skutecznie 
dostarczony do adresata. Co waż-
ne w tym czasie pracodawca wciąż 

ponosi koszty związane z obsługą 
administracyjną i kadrową nie-
obecnego pracownika. Te utrud-
nienia zdaniem posła przemawiają 
za rozszerzeniem katalogu prze-
słanek powodujących wygaśnięcie 
stosunku pracy z mocy prawa. 
Ministerstwo Pracy nie podziela 
jednak tego stanowiska. W opinii 
resortu ustanie stosunku pracy 
powinno następować w sytuacjach 
ekstremalnych, np. śmierć pracow-
nika. Porzucenie pracy stanowi 
przesłankę dyscyplinarnego zwol-
nienia z pracy. Zdaniem resortu 
złożenie oświadczenia woli o roz-
wiązaniu stosunku pracy z winy 
pracownika nie jest nadmiernie 
uciążliwe, nawet przy konieczności 
dwukrotnego awizowania. 

Za porzucenie pracy – dyscyplinarka, 
stosunek pracy nie wygaśnie z mocy prawa
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ogłasza 
Przetarg na ustanowienie i zbycie prawa odrębnej własności nieruchomości lokalowej w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji) 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w Rudzie Śląskiej 7 ul. Ks. L. Tunkla 147 pokój 114 (sala konferencyjna) w dniu 06.03.2014r. Godz. 0930.  Oferty powinny  być składane w Kancelarii Spółdzielni (pokój 213) w zaklejonych kopertach 
opisanych w następujący sposób: - „Przetarg na nieruchomość lokalową”, adres nieruchomości, której oferta dotyczy, imię, nazwisko oferenta. Oferta powinna zawierać dane określone w „Regulaminie zasad ustanawiania i zbycia odrębnej 
własności nieruchomości lokalowej w drodze przetargu”. Regulamin wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni lub dostępny na naszej stronie www.perspektywa.com.pl. Bliższych informacji uzyskać 
można w Biurze Zarządu Spółdzielni pokój 209. 
Osoba wygrywająca przetarg powinna do 30 dni od daty jego przeprowadzenia  wpłacić przelewem na konto Spółdzielni Bank PEKAO SA Nr 88124013691111000024231910   zaoferowaną cenę nabycia nieruchomości, oraz   koszt  sporządzenia operatu 
szacunkowego w wysokości 184,50 zł, a także  pokryć koszty sporządzenia aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej. 
Wadium w ustalonej wysokości należy wpłacić w Kasie Spółdzielni najpóźniej do 05.03.2014r. 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 05.03.2014r. tel.: 243-96-37 w. 20,21. Możliwość oglądania lokali w dniu 26.02.2014r. w godz. od 1230 do 1500 i  27.02.2014r. w godz. od 
godz.   1400  do 1630 .  

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

Ogłasza przetarg ofertowy na najem lokali użytkowych.

l.p. Adres Pow. użytk. Wyposażenie lokalu Dotychczas. działalność Stawka wywoławcza czynszu  
za m2 netto Wadium

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

2. Ruda Śląska 10, ul. 1 Maja 290 71,75 m2 Wod – kan sklep medyczny 10,00 zł 1.000,00 zł

3. 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

4. Ruda Śląska 3, ul. Starowiejska 33 42,23 m2 Wod – kan sklep spożywczy 5,00 zł 500,00 zł

5. Ruda Śląska 3, ul. Powstańców 6 29,20 m2 Wod – kan, co, wc pom. biurowe 5,50 zł 500,00 zł

6. Ruda Śląska, ul. Wolności 2 65,11 m2 Wod-kan, wc pom. biurowe 5,00 zł 1.000,00 zł

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

8. Chorzów, ul. P. Skargi 8 150,00 m2 Wod-kan, gaz, c.o. sklep motoryzacyjny 7,00 zł 1.000,00 zł

l.p. Adres Pow. użytk. Stawka wywoławcza czynszu za m2 netto Wadium Uwagi

1. Ruda Śląska 5, ul. Katowicka 148a 18,56 m2 2,00 zł 200,00 zł W przetargu mogą brać udział wyłącznie osoby posiadające tytuł prawny do 
lokalu w nieruchomości przy ul. Katowickiej 148a

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 05.03.2014r. 
godz.930.Oferty na przetarg należy składać w Kancelarii Spółdzielni, pokój 213, w zaklejonych kopertach opisanych w następujący sposób: 
„przetarg na lokal użytkowy” lub „przetarg na garaż”, adres lokalu, imię i nazwisko oferenta.
Oferta na lokal użytkowy osób prowadzących działalność gospodarczą powinna zawierać:
- dane oferenta (imię, nazwisko/nazwa firmy),  
- adres zamieszkania/siedziba firmy,  
- oznaczenie przedmiotu przetargu, o który oferent się ubiega,  
- oferowaną stawkę (netto),  
- przewidywane przeznaczenie przedmiotu przetargu,  
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i postanowieniami regulaminu oraz, że przyjmuje je bez zastrzeżeń, 
- datę sporządzenia oferty i własnoręczny podpis oferenta.
Oferta na lokal użytkowy osób fizycznych zamierzających prowadzić działalność gospodarczą powinna zawierać:
- dane oferenta tj. imię nazwisko, pełny adres pocztowy,  
- oznaczenie przedmiotu przetargu, o który oferent się ubiega,  
- oferowaną stawkę (netto), 
- przewidywane przeznaczenie przedmiotu przetargu,  
- dokumenty lub ich kopie pozwalające ustalić, że oferent podjął działania zmierzające do zarejestrowania działalności gospodarczej,  
- zobowiązanie do dostarczenia wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w 
terminie nie późniejszym niż do miesiąca po podpisaniu umowy,  

- oświadczenie , że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i regulaminu oraz przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,  
- datę sporządzenia oferty i własnoręczny podpis oferenta;  
- oświadczenie oferenta o posiadaniu możliwości ekonomicznych pozwalających na wywiązanie się z zobowiązań z tytułu najmu /
dzierżawy. 
Do oferty należy dołączyć:  
a) wypis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,  
b) zaświadczenie o niezaleganiu z należnościami podatkowymi wydane przez właściwy Urząd Skarbowy, .  
c) zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne wydane przez właściwy oddział Zakładu  Ubezpieczeń 
Społecznych,  
d) oświadczenie o posiadaniu możliwości ekonomicznych pozwalających na wywiązywanie się z zobowiązań z tytułu najmu.
W/w zaświadczenia winny być składane w oryginałach lub kopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika Działu 
Członkowsko - Mieszkaniowego. Za ważne uznaje się zaświadczenia wydane nie wcześniej niż 3 miesiące od daty otwarcia oferty. 
Wadium należy wpłacić w Kasie Spółdzielni najpóźniej 04.03.2014r.do godz.1400.
Termin składania ofert do 04.03.2014r.
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. 

Przetarg ofertowy na najem garażu:

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

 1. 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

2. Ks. L. Tunkla 136/7 –II piętro, Ruda Śląska 7
*Trwa procedura w UM o wymeldowanie poprzedniego lokatora 73,56 m2 M-4,wod-kan,  łaz, wc 71.868,00 zł 3.600,00 zł 7.190,00 zł

3. Parkowa 15/2 – parter, Ruda Śląska 9
*Trwa procedura w UM o wymeldowanie poprzedniego lokatora 79,80 m2 M-5, wod-kan, gaz, łazienka i wc 75.251,00 zł 3.800,00 zł 7.530,00 zł

4. 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

5. 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

6. Szczęść Boże 27/10 – poddasze, Ruda Śląska 1 40,98 m2 M-3, wod-kan, wc 33.399,00 zł 1.700,00 zł 3.340,00 zł

7. Metalowców 9c/3 – I piętro, Świętochłowice 55,21 m2 M-3, wod-kan, wc wspólne na korytarzu 46.708,00 zł 2.300,00 zł 4.670,00 zł

8 .
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
164.000,00 zł 8.200,00 zł 16.400,00 zł
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Zaginiony gracz

Piątkowy wieczór w Będzinie 
upłynął pod znakiem poszuki-
wań 11-letniego chłopca, który 

wyszedł z domu około godziny 15.00 
po czym zniknął bez śladu. Na szczę-
ście zaginionego szybko odnaleźli 
policjanci. 

Dyżurny komisariatu w Wojkowi-
cach otrzymał zgłoszenie o zaginięciu 
około godziny 23.00. Natychmiast 
rozpoczęto poszukiwania chłopca, 
który miał tylko pojechać do jednego 
z centrów handlowych w Czeladzi, aby 
kupić sobie grę komputerową. Mundu-
rowi odwiedzili kolegów zaginionego i 
patrolowali okoliczne miejscowości, aż o 
1.00 zauważono go na ulicy Poniatow-
skiego w Piekarach Śląskich. Okazało 
się, że nie mogąc zdecydować którą grę 
kupić chłopiec stracił rachubę czasu i 
zabłądził. Na szczęście nic mu się nie 
stało, a policjanci błyskawicznie odwieźli 
go do domu.

aresztowanie na 
urlopie

Dla policjanta urlop nie ozna-
cza, że należy przestać wyko-
nywać obowiązki. Gdy mający 

akurat wolne funkcjonariusz komendy 
w Jastrzębiu Zdroju zauważył kradzież 
w sklepie z biżuterią nie wahał się za-
reagować. Dzięki niemu zatrzymano 
27-letniego złodzieja.

Zdarzenie miało miejsce w czwartek 
około godziny 14.00. Przebywając w 
pasażu handlowym na ulicy Harcerskiej 
policjant zobaczył mężczyznę wybiega-
jącego ze sklepu i sprzedawczynię, która 
wołała o pomoc. Funkcjonariusz udał 
się w pościg za podejrzanym, jednocze-
śnie informując o całej sytuacji swojego 
oficera dyżurnego. Następnie zatrzymał 
złodzieja i przekazał go policyjnemu 
patrolowi. Okazało się, że 27-latek wy-
niósł ze sklepu towar o wartości około 
pięciu tysięcy złotych. Za popełniony 
czyn grozi mu teraz pięć lat więzienia.

Napad na jubilera 
w częstochowie

Napad na jubilera miał miej-
sce także w Częstochowie. 
Tym razem napastników było 

dwóch. Byli nimi 26-latek oraz jego 
o rok młodszy wspólnik. Paleta ze złotą 
biżuterią, którą ukradli miała wartość 
kilkudziesięciu tysięcy złotych. 

Kradzież miała miejsce w samo 
południe w jednym z częstochowskich 
sklepów jubilerskich. Sprawcy weszli do 
niego udając zainteresowanych kupnem 
wyrobów ze złota, ale gdy sprzedawca 
pokazał im paletę z drogocenną biżuterią 
ci złapali ją i zaczęli uciekać. Złodziei 
znaleziono bardzo szybko, zwłaszcza, 
że oboje są recydywistami. Na razie zo-
stali tymczasowo aresztowani na mocy 
decyzji miejscowego sądu.

Kłótnia o papierosa

21-latek z Siemianowic Śląskich 
został pobity, bo nie chciał 
poczęstować trzech mężczyzn 

papierosem. Jednego z napastników 
udało się już jednak złapać. Lokalna 
policja twierdzi, że zatrzymanie 
pozostałych to kwestia czasu.

Zatrzymany jest 26-letnim miesz-
kańcem Siemianowic, który dokonywał 
już podobnych przestępstw. Po poli-
cyjnej obławie, która miała miejsce 9 
lutego wieczorem podejrzany trafił do 
aresztu. Grozi mu do trzech lat więzie-
nia. Wszystko to na skutek awantury, w 
wyniku której 26-latek i dwóch innych 
mężczyzn pobiło 21-letniego zgłaszają-
cego i jego dwóch kolegów. Ofiary po-
bicia odwieziono do szpitala, natomiast 
sprawcy uciekli z miejsca zdarzenia. 
Poszukiwania pozostałych napastników 
wciąż trwają.

Kradzież podczas 
braku prądu

Podczas awarii prądu w Rudzie 
Sląskiej trzech włamywaczy 
ukradło laptop wraz z osprzę-

tem z jednego z okolicznych sklepów. 
Zauważyli ich jednak przechodnie, 
którzy zgłosili sprawę policji. Teraz 
złodziejom grozi kara dziesięciu lat 
więzienia. 

Włamywacze wykorzystując 
brak prądu w dzielnicy Wirek usu-
nęli sklepową szybę i zabrali sprzęt o 
łącznej wartości około 1400 złotych. 

Sprawców bardzo szybko odnalazła 
miejscowa policja, choć nie znaleziono 
przy nich skradzionych przedmiotów. 
Mimo to laptopa udało się odzyskać, 
a złodzieje przyznali się do zarzu-
canych im czynów i wyrazili chęć 
dobrowolnego poddania się karze. 
Skradziony sprzęt natomiast oddano 
już właścicielowi.

Pożar w Zawierciu

W Zawierciu niemal do-
szczętnie spłonął bu-
dynek przy ulicy We-

sterplatte. W płomieniach zginęła 
75-letnia mieszkanka miasta, dlate-
go miejscowa policja oraz prokura-
tura dokładnie badają okoliczności 
pożaru i jego przyczyny. 

Pożar wybuchł w mieszkaniu na 
pierwszym piętrze w czwartek około 
godziny 20.00. Dwie osoby udało się 
ewakuować, a ogień szybko ugaszo-
no. Nie udało się niestety uratować 
75-latki, która zmarła od poniesio-
nych obrażeń. Jej 37-letni syn trafił 
do szpitala, a lekarze oceniają jego 
stan jako ciężki. W szpitalu znalazł się 
również 21-latek, który jako pierwszy 
udzielił pomocy ofiarom pożaru. Jego 
życiu nie zagraża jednak niebezpie-
czeństwo. Teraz sprawą zajmują się 
śledczy oraz biegli z zakresu pożar-
nictwa, którzy będą musieli ustalić 
przyczyny zdarzenia.

Śmierć 
w płomieniach

Również w Łodygowicach miał 
miejsce tragiczny pożar, w wy-
niku którego zmarł 83-letni 

mężczyzna. Żywieccy policjanci wraz 

z biegłymi wyjaśniają okoliczności zaj-
ścia, a jednocześnie apelują o spraw-
dzanie stanu technicznego urzą-
dzeń grzewczych.

Pożar wybuchł w sobotnie popo-
łudnie na poddaszu jednego z domów 
jednorodzinnych. Policjanci, pogotowie 
oraz straż pożarna zjawili się niemal 
natychmiast. W budynku odnaleziono 
83-letniego mężczyznę, którego pomimo 
reanimacji nie udało się uratować. Naj-
prawdopodobniej zmarł w wyniku za-
czadzenia. Aby do podobnych wydarzeń 
dochodziło jak najrzadziej wszystkie 
służby radzą zwracać szczególną uwagę 
na stan urządzeń grzewczych, a także 
przewodów wentylacyjnych. Być może 
gdyby mieszkańcy domu w Łodygo-
wicach zastosowali się do tych zaleceń 
tragedii można byłoby uniknąć.

Nieudany napad  
na nagraniu

5 lutego dwie osoby w kominiar-
kach napadły na agencję banko-
wą przy ulicy Centaura w Gliwi-

cach. Teraz policja prosi o kontakt 
każdego, kto może pomóc w usta-
leniu tożsamości napastników oraz 
mężczyzny, którego widać na nagra-
niu z monitoringu.

Nagranie oraz zdjęcia znajdują 
się na stronie internetowej Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Katowicach. W 
zeszłą środę po południu, około godzi-
ny 16.30 na osiedlu Kopernika nieznani 
sprawcy zaatakowali dwie kasjerki, 
grożąc im nożem oraz przedmiotem, 
który przypominał pistolet. Ze względu 
na opór pań napad się nie udał, ale 
napastnicy uciekli z miejsca zdarze-
nia. Osoby posiadające jakiekolwiek 

informacje na ich temat proszone są o 
kontakt pod całodobowym numerem 
telefonu: 32 336 92 55. 

Wandale w areszcie

Wandale z Zawiercia, którzy 
zdemolowali sklepowe szy-
by i samochód osobowy zo-

stali zatrzymani na gorącym uczynku. 
Grozi im pięć lat więzienia. Podczas 
zatrzymania mężczyźni zachowywali 
się agresywnie, znieważając policjan-
tów i grożąc im.

W sobotni wieczór patrol policji w 
Zawierciu usłyszał dźwięk tłuczonego 
szkła. Dochodził on z kwiaciarni na uli-
cy Skłodowskiej, gdzie dwóch młodych 
mężczyzna właśnie wybijało szyby. Na 
widok mundurowych sprawcy zaczęli 
uciekać, ale jednego z nich zatrzymano 
po krótkim pościgu. Drugi natomiast 
postanowił zawrócić i uwolnić swojego 
wspólnika. Aby to zrobić groził funk-
cjonariuszom butelką. Obaj mężczyźni 
trafili do miejscowej komendy, gdzie 
okazało się, że są pijani. Teraz odpowie-
dzą przed sądem za zniszczenie mienia, 
znieważenie funkcjonariusza publiczne-
go i zmuszenie groźbą do odstąpienia od 
czynności służbowych. 

Napad, którego 
nie było

Kłamstwo ma krótkie nogi - 
o tym jak prawdziwe jest to 
stare przysłowie przekonał się 

nastolatek z Zabrza, który zgłosił na 
policji, że został napadnięty i okra-
dziony. Okazało się, że chłopiec zmy-
ślił całe zdarzenie, a do żadnego napa-
du nie doszło.

Według 14-latka trzech mężczyzn 
napadło go w pobliżu liceum ogól-
nokształcącego przy ulicy Wolności. 
Mieli zabrać mu bluzę sportową oraz 
dwadzieścia złotych. Policja natychmiast 
rozpoczęła poszukiwania napastników. 
Szybko okazało się jednak, że do zdarze-
nia nie doszło - chłopiec wymyślił całe 
zajście, ponieważ bał się, że rodzice będą 
na niego źli gdy okaże się, że sam zgubił 
bluzę. Konsekwencje tego czynu okazały 
się dużo poważniejsze, niż młody czło-
wiek mógł sobie wyobrazić. Jego sprawa 
w najbliższych dniach trafi do sądu 
rodzinnego. Podobne przypadki mają 
miejsce dość często, dlatego to zdarzenie 
powinno być lekcją dla wszystkich, któ-
rzy w podobny sposób próbują wymigać 
się od odpowiedzialności.

Sześć osób zostało za-
trzymanych przez policję 
w związku z napadami na 
salony gier w Bielsku-Bia-
łej. Podejrzewa się je o 
dokonanie trzech ataków, 
które miały miejsce ty-
dzień wcześniej. Za popeł-
nione przestępstwa mogą 
spędzić dwanaście lat w 
więzieniu. 

Dwóch zamaskowanych 
bandytów w środę 
przed północą napadło 

na salon przy ulicy Zwierzyniec-
kiej, obezwładniając pracowni-
ka oraz kradnąc tablet, telefon 
i kasetkę z pieniędzmi. Dzień 
później podobne zdarzenie 

miało miejsce na ulicy Spół-
dzielców. W sobotę natomiast 
jeden mężczyzna, nie zasłania-
jący twarzy, ukradł z salonu gier 
blisko sześć tysięcy złotych. Po-
bił też pracownika i poważnie 
uszkodził wyposażenie. Bielscy 
policjanci szybko wpadli na 

trop 26-letniego mieszkańca 
miasta, w mieszkaniu którego 
znaleźli skradziony telefon ko-
mórkowy. Zatrzymano również 
trzech napastników oraz ich 
kierowcę. Wszyscy usłyszeli już 
zarzuty, a o ich losie zdecyduje 
prokurator.

Złodzieje z Bielska zatrzymani



lacji  tel. 513-367-700NIERUCHOMOŚCI
 Sprzedam działkę budowlaną 3000 mkw 

wszystkie media Mikołów tel. 501 095 760
 Kamienicę sprzedam w Chorzowie. 

O powierzchni 300m2 14 pokoi. Tel. 797 
187 799 

 Sprzedam M-2 40 m kw PO KAPITAL-
NYM REMONCIE, Stary Sosnowiec. Tel. 
791 343 982

 GARAŻ do wynajęcia ul. Opolska Cho-
rzów (prąd, kanał) tel. 790-551-795

lacji  tel. 513-367-700MOTORYZACJA

 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

P R A C A

 Zatrudnimy pomoc kucharza/kucha-
rza/pizzera Chorzów. Tel. 608 086 350

 Praca z perspektywami dla Handlow-
ców z doświadczeniem powyżej 10 lat. Tel. 
784 416 169

 Poszukuje kuriera z kategorią C 

z okolic Katowic, Chorzowa. Tel. 518 
232 192 

 Poszukuję sprzedawczynię z doświad-
czeniem w sklepie odzieżowym w godzi-
nach od 15 do 20. Tel. 697 540 444 

 Firma z Katowic poszukuje pracowni-
ków na stanowisko : Telemarketer. Tel. 787 
604 304 

U S Ł U G I

 Fryzura, makijaż w domu klientki 
na ślub i inne okazje. Tel. (32) 2414746.

 Fryzjer – wizyty domowe (śluby, 
wesela i inne okazje). Tel. (32) 2414746.

 Usługi fryzjerskie w domu klientki. Tel. 
(32) 2414746.

 Usługi remontowo-budowlane, wod
-kan-co-gaz, Adam Sowa tel. 509-657-107

 Mycie okien, sprzątanie w Katowicach 
tel. (32) 2519680 po godz. 20:00.

 Zaopiekuje się starszą osobą tel. (32) 
2519680 po godz. 20:00.

 Pomogę w pracach na ogródku 
w Katowicach tel. (32) 2519680 po 
godz. 20:00.

 lacji  tel. 513-367-700R Ó Ż N E

 Szukam dla syna osoby (wolontariusza), 
który mógłby nauczyć gry na gitarze i pia-
ninie 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 miesz-
kania. Nie wyrzucaj mebli i sprzętu różne-
go (tylko Katowice)  tel. (32) 2519680 po 
godz. 20:00.

 Sprzedam łyżwy fi gurowe białe rozm. 
21 używane, Tel. 881 440 350
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Kompleksowe

TRANSPORT  
LOKALNY

 KRAJOWY 
MIĘDZYNARODOWY

tel. 531 944 531

PRANIE DYWANÓW
POLEĆ NAS SWOIM ZNAJOMYM!

KANAPY
WERSALKI

SOFY

Również czyścimy 
 w domu Klienta

PRZYJEŻDŻAMY PO DYWANY
ODWOZIMY CZYSTE I PACHNĄCE
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                                                                   Rebus

Krzyżówka
1
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33 34 35
12
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38
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17 14
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47

POZIOMO: 1 - zwierzę futerkowe, 5 - podstawa armaty, 8 - gospodarz na Podhalu, 9 - ukochany Julii, 11 - jedn. pieniężna kraju, 
12 - dywiz, łącznik wyrazów, 15 - góra, gdzie zatrzymała się arka 17 - tkanina jedwabna, 20 - miasto portowe w Szwecji, 21 - ru-
iny sakralne staroż. Egiptu, 24 - krewny ze strony ojca, 25 - opiekun, 28 - lasy górskie, 29 - gawędziarz, gęślarz z Zakopanego, 32 
- reguła, zasada, 33 - jednokonny wózek wyścigowy, 36 - dawna kwesta, odm. marchwi, 39 - gladiator walczący z zamkniętymi 
oczami, 42 - cukier skrystalizowany, 43 - przystąpienie do czegoś, 45 - aromatyczna przyprawa, 46 - bojler, desorber, 47 - gobelin. 

PIONOWO: 1 - na nodze narciarza, 2 - Cygan, 3 - staroż. rynek w Grecji, 4 - ciągle upływa, 5 - wypływa z wulkanu, 6 - niższy 
od damy, 7 - gilza, 10 - biały w kinie, 13 - nauka o moralności, 14 - nieżyt nosa, 16 - zool. nandu, 17 - miasto w Turcji, 18 - sa-
mica jelenia, 19 - klika, 21 - pieszczota, 22 - pieczywo, 23 - góry we Włoszech, 26 - cieplica, 27 - miasto w Japonii, 30 - szopa, 31 
- dawna miara ciężaru, 34 - ostrzeżenie, 35 - wyspa birmańska na Morzu Andamańskim, 37 - ozdoba tałesu, 38 - czytal, krew-
niak jelenia, 40 - zwierzę leśne, 41 - młot do wbijania pali w ziemię, 44 - dawny władca Rosji. .

 Chorzów  12.02.2014

Gala Finałowa Plebiscytu
Niegrzeczni 2014

Chorzowskie Centrum Kultury. Wystą-
pią: DODA, Piersi, BIG CYC, Łzy, Oberschle-
sien, Mech, Zespół Niegrzeczni. Kabaret Ani 
Mru Mru, Łowcy.B, Dno, Kacper Ruciński. 
Zatańczy - Dawid Ignaczak. Imprezę popro-
wadzą: Krzysztof Skiba, Mariusz Kałamaga, 
Gosia Szapował. Gala „Niegrzeczni” będzie 
rejestrowana przez Telewizję POLSAT. Start 
– godz. 19.00. Bilety: 50zł

 Katowice  12.02.2014

Kawiarenka 
Kulturalno-Literacka

Biblioteka Śląska (gmach główny). 
Wykład „Tragedia Śląska po '45” wygłosi 
prof. Zygmunt Woźniczka. To wystąpie-
nie jest jednym z pierwszych w ramach 
nowo powstałej Stacji Naukowej Polskiej 
Akademii Umiejętności z siedzibą w 
Katowicach. Prowadzenie dr Lucyna 
Smykowska-Karaś. Start – godz. 17.00. 
Wstęp wolny

 Zabrze  14.02.2014

iV Kabaretowe Walentynki
Dom Muzyki i Tańca. Proponujemy Państwu 

spędzenie walentynkowego wieczoru na wesoło i 
zapewniamy, że jest to doskonały pomysł. Tym ra-
zem gościć będziemy Kabaret pod Wyrwigroszem, 
oraz Kabaret SMILE. Kabaret pod Wyrwigroszem – 
to kwintesencja wielu gatunków teatralno-muzycz-
nych. Prezentuje więc szalone tempo, niezliczoną 
ilość przebieranek, komedię omyłek. Niezwykle 
zabawne teksty przebrane są w styl farsowy, któ-
ry stoi na pograniczu teatru i kabaretu. Kabaret 
SMILE, który przebojem zdobywa publiczność 
wszędzie, gdzie się pojawi. Prezentowane skecze 
i piosenki nawiązują do otaczającej nas rzeczywi-
stości, pozwalając spojrzeć widzowi na grotesko-
wość zarówno codziennych, wydawałoby się mało 
śmiesznych sytuacji jak i tych występujących w 
nietypowych, często dziwnych okolicznościach. 
Start – godz. 19.00. Bilety: 50 -120 zł

 Bytom  15.02.2014

maciej maleńczuk 
z Zespołem Psychodancing

Bytomskie Centrum Kultury. Maciej 
Maleńczuk (właściwie Mirosław Maciej 

Maleńczuk) – wokalista, instrumentalista, 
poeta, kompozytor, autor tekstów. Artysta, 
który swobodnie porusza się w wielu stylach 
muzycznych takich jak: pop, rock, muzyka 
folk, muzyka country, a również pieśni religijne. 
Maciej Maleńczuk też jest aktorem teatralnym 
i fi lmowym, autorem wierszy i felietonów. W 
tym roku obchodzi jubileusz 25 lecia pracy 
artystycznej. Start – godz. 18.00. Bilety: 70 zł

 Katowice  17.02.2014

Sposób na kobietę czyli 
Romanca Jacka chmielnika

Centrum Kultury Katowice im. Krystyny 
Bochenek. Do czego może posunąć się mężczy-
zna by zdobyć kobietę ? Ona, Bianka (Magdalena 
Walach) rozdarta pomiędzy względami dwóch 
adoratorów (Paweł Okraska, Marcel Wierci-
chowski) tryskających inteligentnym humorem 
i wyszukanymi podstępami w celu zdobycia 
kobiety. Który z nich okaże się zwycięzcą, a który 
będzie miał złamane serce? Nie dajcie się zwieść 
klasycznej oprawie! Romanca to przewrotna, bra-
wurowa komedia współczesna, pełna pikantnego 
humoru, namiętności, niesamowitych, momen-
tami akrobatycznych wyzwań dla aktorów. To 
także sztuka o poszukiwaniu prawdy o sobie 

samym, skłaniająca do głębszych przemyśleń, a 
także gorących dyskusji po spektaklu. Obsada 
spektaklu: Magda Walach Paweł Okraska Marcel 
Wiercichowski. Start – godz. 19.00. Bilety: 40 zł

 Katowice  19.02.2014

Salon Literacki 
michała Jagiełły

Biblioteka Śląska (gmach główny). Go-
ściem spotkania będzie prof. Andrzej Friszke, 
historyk i publicysta, absolwent Uniwersytetu 
Warszawskiego, docent w Instytucie Studiów 
Politycznych PAN, profesor Collegium Civitas, 
były członek Kolegium IPN. Badacz najnowszej 
historii Polski, wybitny znawca dziejów opozy-
cji w PRL. Autor wielu książek, m.in.: „KOR. 
Ludzie, działania, idee” (wydana pod pseudo-
nimem Witold Wolski), „Opozycja polityczna w 
PRL 1945–1980”, „Życie polityczne emigracji”, 
„Niepokorni. Rozmowy o KOR” (wraz z Andrze-
jem Paczkowskim). Wieloletni działacz Klubu 
Inteligencji Katolickiej i redaktor „Więzi”. W 
2005 roku otrzymał Srebrny Medal „Zasłużony 
Kulturze – Gloria Artis”. W 2011 roku otrzymał 
nagrodę „Polityki” oraz Nagrodę im. Kazimierza 
Moczarskiego za książkę „Anatomia buntu”.  
Start – godz. 17.00. Wstęp: wolny

Rozwiązania konkursów prosimy przesyłać na osobnych kartkach pocztowych do 21.02.2014 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 3(62) to „MUZYKA ŁAGODZI OBYCZAJE”. Wśród wielu przysłanych kartek wylosowaliśmy zwycięzcę. Jest nim Elżbieta Kozioł.
Poprawne rozwiązanie rebusu z nr 3(62) to „NORNICA”. Zwycięzcami zostali Teresa Mierzwiaki Joanna Pisera.
Po odbiór nagród zapraszamy do redakcji: Katowice, ul. Budowlana 5g , od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

cO? GDZie? KieDy? W NaDcHODZĄcym TyGODNiU

KURACJA LIPIDOWA ZIAJA MED

FIZJODERM ŻEL 
OCZYSZCZANIE, DEMAKIJAŻ
Aktywna, emulsyjna baza myjąca oparta na delikatnych substancjach oczyszczających (cocoyl 
isethionate sodu), nie zawiera mydła i SLSu (laurylosiarczanu sodu), bez kompozycji zapachowej. 
Nadaje się również do demakijażu oczu.

WSKAZANIA: 
skóra alergiczna, atopowa, wysuszona, pole-
cany również dla mężczyzn.

EFEKT MED:
- Skutecznie myje i oczyszcza skórę. 
- Nie narusza jej naturalnej warstwy ochronnej. 
- Nie wysusza naskórka. 
- Łagodzi podrażnienia. 
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