
– Szczerze mówiąc zostaliśmy

zaskoczeni tak dużą liczbą

projektów, które do nas trafiły.

I to z całej Polski – mówił

podczas konferencji prasowej

Grzegorz Dąbrowski, rzecznik

prasowy UM. 

PPoobbuuddzzaa  eemmooccjjee

Zwyciężył zdaniem komisji

ten projekt, który rzeczywiście

wyróżniał się najbardziej. Jak

mówili członkowie jury po-

mysł na logo, które ma przy-

ciągać, zaciekawiać, wzbudzać

emocje, a jednocześnie koja-

rzyć się pozytywnie i nowo-

cześnie został wybrany jako

najlepszy. – Podzieliliśmy na-

desłane projekty na trzy grupy.

Te pierwsze to naszym zda-

niem prace najgorsze, które ni-

jak się miały do zasad regula-

minu na sosnowieckie logo.

Kolejna grupa to taka, nad któ-

rą naszym zdaniem warto było

dyskutować. I wreszcie ostat-

nia, najlepsze prace. Początko-

wo mieliśmy przedstawić

do oceny mieszkańcom pięć

prac. Ostatecznie wybraliśmy

trzy, naszym, zdaniem najlep-

sze – podkreślał Andrzej Czar-

nota, członek jury oceniające-

go prace konkursowe. 

Nowe logo zdaniem jego

autorów kojarzy Sosnowiec ja-

ko centrum: biznesu, aglome-

racji, kultury. Jako centrum,

które łączy. Kolor granatowy

podkreśla jego przedsiębior-

czość. Z tego źródła wychodzi

siedem dróg symbolizujących

sąsiadujące miasta, wspólne

przedsięwzięcia, otwartość

i współpracę. Intensywnie za-

znaczony środek okręgu stano-

wi źródło działań rozwojowych

dla miasta i regionu. Jako mia-

sto – łącznik Sosnowiec inte-

gruje wielość tradycji i postaw.

Zastosowanie zielonego koloru

podkreśla z kolei przyjazną at-

mosferę spokoju i równowagi

– swoistą „symbiozę” miast. 

ZZggooddnnii  ww wwyybboorrzzee

Warto podkreślić, że rów-

nież wśród uczestników glo-

sowania zarówno w Urzędzie

Miejskim, jak i w internecie

projekt Agencji Graffiti zy-

skał najlepsze oceny. W gło-

sowaniu wzięło udział 1329

osób. 

Najlepsza praca uzyskała

nagrodę główną w wysokości 8

tys. zł. Pozostałe dwie prace zo-

stały równorzędnie wyróżnione

aparatami fotograficznymi

o wartości tysiąca złotych, każ-

dy. Twórcy obu prac to: Przemy-

sław Hajek z Łodzi (grafik, ab-

solwent ASP w Łodzi) oraz

Piotr Kunce z Krakowa (grafik,

profesor ASP w Krakowie).

Co dalej z pracami? – Logo

to jeden z elementów identyfi-

kacji wizualnej Sosnowca.

Wcześniej Rada Miejska przy-

jęła Strategię Promocji Miasta.

Z pewnością za kilka tygodni

będziemy już mogli w pełni

wkomponować logo w ową

strategię. Nowe logo będzie

także elementem Infokiosków,

których sześć pojawi się na te-

renie Sosnowca. Tak by nie

tylko promować miasto, ale

i by jednocześnie skutecznie

informować mieszkańców oraz

gości Sosnowca – dodaje

Grzegorz Dąbrowski. 

Uroczyste wręczenie na-

gród nastąpi na najbliższej se-

sji Rady Miejskiej. Wystawa

pokonkursowa wszystkich na-

desłanych prac zostanie zorga-

nizowana we wrześniu. 

JJaarroossłłaaww  AAddaammsskkii

Wszystko to w ramach porozu-

mienia trzech gmin: Sosnowca,

Dąbrowy Górniczej i Będzina

oraz Przedsiębiorstwa Komuni-

kacji Miejskiej w Sosnowcu. 

Wspomniane podmioty nie

tylko opracowały wspólny pro-

gram w ramach Zintegrowanego

Programu Operacyjnego Rozwo-

ju Regionalnego Unii Europej-

skiej, ale jeszcze uzyskały do nie-

go dofinansowanie ze środków

unijnych, na kwotę nieco ponad

29 mln złotych. 12 mln złotych

dopłaciły trzy wspomniane gmi-

ny, a pozostałą część z około 73

mln zł sosnowieckie PKM. 

W zamian spółka zakupiła

72 nowe autobusy, w tym 30

sztuk Solarisów oraz 42 Jelcze.

Powstało też kilkaset nowocze-

snych przystanków, aż 263 w

Dąbrowie Górniczej, 175 w So-

snowcu oraz 48 w Będzinie. 

– Dobra współpraca gmin

powoduje, że możemy pozyski-

wać środki z pożytkiem dla

mieszkańców naszych miast.

W tej chwili czeka nas kilka

kolejnych wyzwań, także w

dziedzinie transportu. Choćby

związanych z wymianą toro-

wisk tramwajowych. Jak wia-

domo spółka Tramwaje Śląskie

trafi w ręce gmin. Także So-

snowca. Wymagać to będzie od

nas dodatkowych nakładów na

modernizację spółki – mówił

zastępca prezydenta Ryszard

Łukawski. 

Przy okazji podsumowania

projektu w Sosnowcu pojawili

się przedstawiciele Dąbrowy

Górniczej – prezydent Zbigniew

Podraza oraz Będzina – Marze-

na Karolczyk. Nie zabrakło też

prezesa PKM Sosnowiec Marka

Pikuły. 

– Stale ulepszamy funkcjo-

nowanie naszego przedsię-

biorstwa. Wszystko po to, by

pasażerom ułatwić życie. Wy-

miana taboru w ramach pro-

jektu pozwoliła wymienić aż

jedną trzecią wszystkich na-

szych autobusów. Teraz musi-

my zmodernizować pozostałą

część – podkreślał prezes Pi-

kuła. RREEDD

Jury pod kierunkiem prof. Romana Kalarusa wybrało logo Sosnowca

Zdecydowanie najlepsze
150 prac napłynęło na miejski konkurs na logo miasta. Wygrał projekt przygotowany przez chorzowską Agencję Reklamową GRAFFITI

Prezydenci podsumowali projekt
Sosnowiecki PKM wzbogacił się o 72 autobusy, podróżni o nowe wiaty autobusowe, a miasto o nowoczesny dworzec autobusowy. Dodatkowo w Sosnowcu przy ulicy
Kleeberga wybudowano nową petlę autobusową,  a na skrzyżowaniu ulic Mjr Hubala Dobrzańskiego i 11 Listopada oraz na skrzyżowaniu przy Blachnickiego i Kisielewskie-
go zainstalowano nowe sygnalizacje świetlne
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World Fusion

– Music Festival

Sosnowiec 2008

W dniach od 5 do 7 wrze-
śnia na terenach rekre-
acyjnych MOSiR-u przy ul.
Kresowej w Sosnowcu
odbędzie się Międzynaro-
dowy Festiwal EURO-
SZANTY&FOLK.
Przez trzy dni na scenie
wystąpią szantowe i folko-
we zespoły z Polski. Nie
zabraknie też przedstawi-
cieli innych krajów Europy.
Właśnie piątek będzie
Dniem Europejskim,
w którym zaprezentują się
goście z Anglii, Francji, Ir-
landii i Norwegii oraz 22
zespoły z Polski, w tym 6
konkursowych. Sobota
z kolei będzie dniem kon-
kursu festiwalowego oraz
Dniem Polskim. W nie-
dzielę przed zagłębiow-
ską publicznością wystą-
pią zespoły z Irlandii, gra-
jące muzykę celtycką
oraz klasyczną szanty.
Główną atrakcją Festiwalu
będzie gwiazda – zespół
CLANNAD z Irlandii, któ-
rego koncert zaplanowa-
no w niedzielę około go-
dziny 21.30. 
Serdecznie zapraszamy
na pierwszy tego typu fe-
stiwal w naszym mieście.
Więcej informacji na stro-
nie: www.euroszanty.so-
snowiec.pl. UU

„Pudzian”

w Sosnowcu

26 lipca o godz. 15.00
w Centrum Wystawienni-
czym EXPO SILESIA odbę-
dzie się jedna z eliminacji
Pucharu Polski Strong Man.
Wśród zawodników zobaczy-
my m. in. wielokrotnego mi-
strza świata Mariusza Pu-
dzianowskiego. Strongmeni
będą podnosić, przenosić lub
toczyć ciężary o wadze na-
wet ponad 300 kilogramów. 
Nie przewidziano biletowa-
nia imprezy, zatem zapra-
szamy wszystkich mieszkań-
ców na niewątpliwie atrak-
cyjną zabawę. UU

reklamareklama

Jarosław Adamski
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AAuuttoorrzzyy  zz  cchhoorrzzoowwsskkiieejj  AAggeennccjjii  GGrraaffffiittii  oorraazz  AAnnddrrzzeejj  CCzzaarr--
nnoottaa  ((zz  pprraawweejj))  pprrzzeeddssttaawwiillii  zzwwyycciięęsskkiiee  llooggoo  SSoossnnoowwccaa..

LLooggoo,,  kkttóórree  zzwwyycciięężżyyłłoo..



Ośrodków, w których prowadzo-

na jest rehabilitacja dzieci cierpią-

cych na porażenie mózgowe jest

wiele. Ale to właśnie w Sosnowcu

działa centrum rehabilitacji, do któ-

rego przyjeżdżają dzieci z całej

Polski, a nawet spoza granicy.

Jak trudno być rodzicem cho-

rego, często zupełnie bezkontakto-

wego dziecka, tym którzy zetknęli

się z dziecięcym porażeniem mó-

zgowym nie trzeba tłumaczyć. Jak

długotrwałe jest leczenie i jak

żmudna rehabilitacja – tym bar-

dziej. Każdy dzień to walka.

Od roku działa w Sosnowcu

Międzynarodowe Centrum Reha-

bilitacyjne Ren-Pol. Nie byłby to

żaden nadzwyczajny fakt, gdyby

nie to, że w Polsce, prócz sosno-

wieckiego, istnieje jeszcze tylko

jedno centrum, w którym leczy się

metodą TheraSuit. Dzięki zastoso-

waniu specjalnego kostiumu, opra-

cowanego w Stanach Zjednoczo-

nych, dotychczas niemożliwe dla

lekarzy efekty są możliwe do osią-

gnięcia. U 94 procent pacjentów

obserwuje się stabilizację ciała, co

przy tym schorzeniu jest najważ-

niejsze. Specjalny kostium działa

jak asysta, wspomagając słabe

mięśnie, wpływając na układ rów-

nowagi, umożliwiając dynamiczną

korekcję nerwowo- mięśniową.

O sosnowieckim centrum reha-

bilitacyjnym i działającej przy nim

filii Fundacji Dzieciom „Zdążyć

z pomocą” dowiaduje się coraz

więcej osób. 

– Jeszcze rok temu Krzyś poru-

szał się tylko na czworaka. Nie da-

wano mu większych szans – mówi

Bożena Wójcik, mama chłopca.

– Żadna terapia nie przyniosła ta-

kich efektów, jak ta w Sosnowcu

– cieszy się pani Bożena, od blisko

roku codziennie przyjeżdżając tu

z Piaska koło Pszczyny. Z terapii

zadowoleni są pozostali rodzice,

którym tu w Sosnowcu dano na-

dzieję. Chore maluchy ciężką pra-

cą osiągają efekty, jakich nie dała

im dotąd żadna inna terapia.

– Ten kombinezon to doskona-

łe narzędzie w rękach odpowied-

nio przygotowanych terapeutów.

Uzyskał certyfikat „Bezpieczny

dla dziecka”. Leczą się u nas dzie-

ci głównie po dziecięcym poraże-

niu mózgowym, ale też z przepu-

kliną mózgowo-rdzeniową, zespo-

łem Downa, z opóźnieniami

w rozwoju ruchowym, wadami po-

stawy – wyjaśnia Renata Gębicz-

Budzyńska, prezes sosnowieckiej

fundacji.

Fundację stworzyła dlatego,

że jak mówi, na całym świecie

dzieci korzystają z tej nowocze-

snej metody. – Bardzo chciałam

żeby dzieci w naszym kraju

miały równe szanse, nie zosta-

wały w tyle za kolegami zza gra-

nicy. Uśmiech na ich buziach

jest najważniejszy. Adres sosno-

wieckiego ośrodka: Centrum

Wad Postawy i Rehabilitacji

REN POL, Al. Mireckiego 22,

tel. 032 299-80-19. TTSS

Zagłębiacy uhonorowani
Podczas uroczystej gali w auli Wyższej Szkoły Humanitas 20 czerwca, już po raz trzeci wręczone zostały Zagłębiowskie Nagrody „Humanitas”

Wyróżnienia corocznie przy-

znawane są organizacjom, in-

stytucjom i osobom prywat-

nym, które przyczyniają się

do szerzenia i propagowania

kultury zagłębiowskiej i Zagłę-

bia jako takiego. 

Spośród 18 nominacji wy-

różniono laureatów w dwóch

kategoriach: honorowej i pro-

mocyjnej. 

W tym roku nagrody przy-

znano: profesorowi Jackowi Ja-

ni, dziekanowi Wydziału Nauk

o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego

(nagroda honorowa) oraz sosno-

wieckiej Miejskiej Bibliotece

Publicznej im. Gustawa Dani-

łowskiego (nagroda promocyj-

na).

– Zagłębiakiem jestem z wy-

boru. Urodziłem się w Sude-

tach, studiowałem i pracowałem

we Wrocławiu, potem dopiero

związałem się z Uniwersytetem

Śląskim. Czuję się zaszczycony,

że nagroda „Humanitas” trafiła

właśnie do mnie – mówił pod-

czas uroczystości laureat Jacek

Jania. Galę zakończono recita-

lem autorskim satyryka Krzysz-

tofa Daukszewicza. GGKK

Pojedynek na słowa
21 czerwca w Pub&Galeria Pa-

telnia36 w Sosnowcu odbyły się

„III Zderzenia Poetyckie”. Spo-

tkania organizowane przez

Urząd Miejski w Sosnowcu

wspólnie z Miejską Biblioteką

Publiczną polegają na rywaliza-

cji na słowa środowisk poetyc-

kich z różnych miast. Warto

podkreślić, że impreza z roku

na rok cieszy się coraz większą

popularnością.

W trzecim starciu literackie

środowisko Sosnowca, repre-

zentowane było przez: Ilonę

Kulę, Sławomira Matusza oraz

Ryszarda Będkowskiego. So-

snowiec zmierzył się z twórca-

mi Trójmiasta: Wojciechem

Wenclem, Wojciechem Boro-

sem oraz Mariuszem Więc-

kiem.

W roli arbitra wystąpił redak-

tor kwartalnika literackiego

„Akcent” Jarosław Wach.

Ilustracje do wierszy zapre-

zentowały uczennice szkoły ry-

sunku „Wytwórnia”. GGKK
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Książka magią podszyta

Sosnowiec znów najlepszy

18 czerwca w sosnowieckiej fi-

lii księgarni „Świat Książki” od-

było się spotkanie autorskie

z Ewą Siarkiewicz. Autorka

przyjechała do swoich sosno-

wieckich czytelników w ramach

promocji swej najnowszej po-

wieści „Kuźnia na rozdrożu”.

Ostatnia powieść autorki to

książka pełna humoru i prawdy

o życiu współczesnych Polek,

świetnie osadzona w naszych re-

aliach. Główna bohaterka Ade-

la, trzydziestoletnia dziennikar-

ka, nie potrafi walczyć o swoje

szczęście. Co tydzień od pięciu

lat przygotowuje kolacje dla te-

ściów i jest wyłącznie „dodat-

kiem” do zajętego karierą męża.

Splot wyjątkowych zdarzeń

sprawia, że ta zatwardziała ra-

cjonalistka trafia przed oblicze

wróżki. 

Ewa Siarkiewicz nie ukry-

wa, że bohaterka książki jest

poniekąd do niej podobna. Au-

torka od lat jest redaktor na-

czelną tygodnika astrologicz-

nego „Gwiazdy mówią” traktu-

jącego o astrologii, ezoteryce,

psychotronice, czyli szeroko

pojętej magii. Jak sama przy-

znaje początkowo bardzo scep-

tycznie podchodziła do tego ty-

pu tematyki. Jednak lata pracy

w tygodniku zmieniły jej po-

stawę i świat magii stał jej się

bliższy.

– Kiedyś wydawało mi się,

że ezoteryka to cuda-niewidy.

Jednak lata współpracy z astro-

logami, tarocistkami, badaczami

zjawisk tajemnych zmieniły mo-

je podejście do tego rodzaju zja-

wisk. Choć nadal podchodzę

do tego ostrożnie – opowiadała

w Sosnowcu autorka.

Książkę „Kuźnia na rozdro-

żu” można nabyć od połowy

czerwca. GGKK
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W trakcie Dni Sosnowca 15

czerwca odbył się I TURNIEJ

HIP – HOP o Puchar Zagłębia

Dąbrowskiego, pod honorowym

patronatem Prezydenta Miasta

Sosnowca. Patronat medialny

nad imprezą objął „Kurier Miej-

ski”.

W eliminacjach udział wzię-

ło 65 osób. Uczestnicy rywali-

zowali między sobą w trzech ka-

tegoriach: solo, duety i forma-

cje. Jury w składzie: Marek

Wróbel (sędzia główny), Jerzy

Wojdyła oraz Jolanta Sosur, wy-

typowało zwycięzców.

W kategorii solowej I miej-

sce przyznano Dawidowi Ba-

naszkiewiczowi, II miejsce

otrzymał Daniel Szarek, a miej-

sce III przypadło w udziale Da-

mianowi Marcowi.

W kategorii duetów zwycię-

żyli kolejno od miejsca pierw-

szego: Michał Szymański i Da-

wid Banaszkiewicz, Monika Ej-

zak i Olga Bielec oraz Mateusz

Słowik i Sebastian Pietranek.

Natomiast w kategorii for-

macji najlepsze były zespoły:

ON THE FLOOR, TIFFA

i PRO.

Zwycięzcy otrzymali pucha-

ry. Dodatkowo dla wszystkich

uczestników przewidziano na-

grody rzeczowe. MMKK

Po raz kolejny Sosnowiec nie

miał sobie równych podczas

Sportowego Turnieju Miast

i Gmin. Stolica Zagłębia oka-

zała się najlepsza w klasyfika-

cji miast powyżej 100 tysięcy

mieszkańców i zajęła doskona-

łe trzecie miejsce w Polsce!

Nagrodą za tak znakomity wy-

nik był okazały puchar, dyplo-

my, a także kwota 13 tysięcy

złotych przekazana przez Kra-

jową Federację Sportu dla

Wszystkich z przeznaczeniem

na organizację obozu sporto-

wo-rekreacyjnego dla dzieci

i młodzieży oraz 6 tysięcy

na zakup sprzętu sportowego.

Ponadto 1,5 tys. złotych na za-

kup sprzętu przekazał Śląski

Oddział TKKF.

Władze miasta serdecznie

dziękują wszystkim uczestni-

kom tegorocznej edycji. KKPP

W rytmie hip-hopu

2 lipca w sosnowieckim Mu-

zeum przy ul. Chemicznej odby-

ła się uroczystość nadania tytu-

łu doktora honoris causa Uni-

wersytetu Śląskiego profesorowi

Janowi Węglarzowi, naukowco-

wi z Politechniki Poznańskiej.

Profesor jest członkiem rze-

czywistym Polskiej Akademii

Nauk, dyrektorem Instytutu In-

formatyki Politechniki Poznań-

skiej oraz doktorem honoris cau-

sa kilku wyższych uczelni. Poza

tym jest członkiem wielu towa-

rzystw naukowych w kraju

i za granicą m.in.: Polskiego To-

warzystwa Informatycznego (za-

łożyciel i członek honorowy)

oraz Amerykańskiego Towarzy-

stwa Matematycznego.

Tytuł doktora honoris causa

prof. Węglarzowi przyznano

z inicjatywy pracowników Wy-

działu Informatyki i Nauki

o Materiałach Uniwersytetu Ślą-

skiego w Sosnowcu. MMKK

na luzie
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Zdążyć z pomocą

Doktorat honoris causa 
dla Jana Węglarza



KKuurriieerr  MMiieejjsskkii::  WW 22000077  rrookkuu  zzaakkoońń--
cczzyylliiśścciiee  rroozzggrryywwkkii  nnaa ppiiąąttyymm  mmiieejj--
ssccuu..  MMiinniioonnyy  sseezzoonn  uuppllaassoowwaalliiśścciiee
ssiięę  „„oocczzkkoo””  wwyyżżeejj..  DDoommyyśśllaamm  ssiięę,,  żżee
tteerraazz  iinntteerreessuujjee  kklluubb  ppiieerrwwsszzaa  ttrróójjkkaa??
AAddaamm  BBeerrnnaatt::  Nie będę ukrywał, że in-

teresuje nas pozycja medalowa. Syste-

matycznie od kilku lat budujemy silny

zespół. Z każdym kolejnym rokiem

podnosimy sobie poprzeczkę. W ubie-

głym sezonie byliśmy blisko medalu,

ale ostatecznie musieliśmy się zadowo-

lić najgorszym dla sportowca, czwar-

tym miejscem. Oczywiście przedsezo-

nowe założenia to jedno, a rzeczywi-

stość to drugie. Zacznie się sezon,

zawodnicy wrócą na lód, rozegrają

pierwsze mecze i wówczas będziemy

mądrzejsi. Na medal w lidze „Zagłębie”

czeka od 1990 roku. Wówczas nasz

klub zajął trzecie miejsce w lidze i zdo-

był brązowy medal. To już osiemnaście

lat. A przecież kilka lat wcześniej się-

galiśmy po tytuły mistrzowskie. Coraz 

bardziej za nimi tęsknimy, ale jestem

przekonany, że jeśli cały czas będziemy

szli wytyczoną drogą, to wcześniej czy

później wrócimy na szczyt.

KKMM::  RRzzeecczzyywwiissttoośśćć  jjeesstt  bbrruuttaallnnaa..
NNiiee  mmaasszz  kkaassyy,,  nniiee  mmaa  ccoo  lliicczzyyćć
nnaa ssuukkcceessyy..  JJaakk  oobbeeccnniiee  wwyygglląąddaa
WWaasszzaa  ssyyttuuaaccjjaa  ffiinnaannssoowwaa??
AABB:: Dobrze, mogę nawet użyć sformu-

łowania, że bardzo dobrze. Oczywiście

nie jest to szczyt marzeń i do Cracovii,

która ma najwyższy budżet w lidze, nie

ma się co równać, ale nie mamy co na-

rzekać. Będziemy teraz dysponować

kwotą około 1,8 miliona złotych. W 70

procentach środki te pochodzą od na-

szego głównego sponsora, firmy Pol-

-Aqua, będącego przedsiębiorstwem ro-

bót inżynieryjnych. Władze naszego

głównego sponsora są zadowolone

z wyniku drużyny i w przyszłym sezo-

nie liczą na jeszcze więcej. Współpraca

układa się modelowo. Nie zapominamy

oczywiście o wszystkich tych, którzy

wspierają nasz klub, a darczyńców na-

prawdę jest sporo. Szczególnie podzię-

kowania składam firmie Lemir, autory-

zowanemu dealerowi Peugeota, bra-

ciom Lechosławowi i Mirosławowi

Juszczyk. Osobny rozdział to miasto.

Wielkie słowa uznania kieruję do władz

Sosnowca, bez których nasz klub nie

byłby dziś w tym miejscu, w którym się

znajduje. Gdyby nie Kazimierz Górski

i Ryszard Łukawski moglibyśmy za-

pewne zapomnieć o grze o medale mi-

strzostw Polski. Wdzięczny za pomoc

jestem także Lechosławowi Jarzębskie-

mu, byłemu wojewodzie, który wykonał

kawał dobrej roboty, aby hokej w So-

snowcu wrócił na należne mu miejsce.

Ci  wszyscy ludzie pomogli nam, gdy

hokej był na dnie. Pomogli znaleźć

sponsorów, uwierzyli w naszą strategię

działania. Na finanse nie ma więc co

narzekać. Dzięki temu mogliśmy prze-

meblować skład, sięgnąć po zawodni-

ków, którzy powinni zapewnić odpo-

wiedni poziom.

KKMM::  PPoo zzaakkoońńcczzeenniiuu  sseezzoonnuu  ddoosszzłłoo
ww „„ZZaaggłłęębbiiuu””  ddoo pprraawwddzziiwweejj  rreewwoolluu--
ccjjii  kkaaddrroowweejj..  JJeesszzcczzee  ww ttrraakkcciiee  ssee--
zzoonnuu  zzmmiieenniilliiśścciiee  ttrreenneerraa..  JJaarroossłłaawwaa
MMoorraawwiieecckkiieeggoo  zzaassttąąppiiłł  CCzzeecchh  JJoo--
zzeeff  ZZaavvaaddiill..  PPooddppiissaalliiśścciiee  ttaakkżżee  kkoonn--
ttrraakkttyy  zz aażż  cczztteerrnnaassttoommaa  nnoowwyymmii
zzaawwooddnniikkaammii..  CCzzyy  ttoo  jjuużż  kkoonniieecc
kkoommpplleettoowwaanniiaa  sskkłłaadduu  nnaa kkoolleejjnnyy
sseezzoonn??
AABB::  Tak. Kadra została zamknięta.

Oczywiście nie możemy wykluczyć

zdarzeń losowych, tak jak w przypadku

Alesa Holika, który miał u nas grać

przez kolejny sezon, ale sprawy rodzin-

ne sprawiły, że opuścił nasz kraj.

Na chwilę obecną kadra liczy 28 za-

wodników. Nowi gracze to: Lubomir

Strapko, Jarosław Kuc, Miroslav Fiser,

Radim Antonovic, Sebastian Biela, 

Zbigniew Podlipni, Oktawiusz Marciń-

czak, Anton Lezo, Bartłomiej Piotrow-

ski, Łukasz Wilczek, Andrzej Banasz-

czak i Martin Opatovsky. Ponadto wra-

cają do nas Łukasz Podsiadło i Gabriel

da Costa. Nowy jest także trener. Zde-

cydowaliśmy się na człowieka z ze-

wnątrz, który spojrzy na nasz klub z dy-

stansem, z innej perspektywy. Jak na ra-

zie zawodnicy są zadowoleni ze zmiany.

Inaczej wygląda cykl treningowy. Tre-

ningi są dynamiczniejsze. Wprowadzo-

no elementy gibkościowe i zręcznościo-

we. Nowy szkoleniowiec inaczej widzi

pewne sprawy niż Jarosław Morawiec-

ki, ale okres przygotowawczy to jedno,

a liga to drugie. To doświadczony szko-

leniowiec i wierzymy, że sobie poradzi.

KKMM::  ŚŚcciiąąggnnęęlliiśścciiee  ddoo kklluubbuu  ssppoorrąą
ggrruuppęę  oobbccookkrraajjoowwccóóww..  WW jjeeddnnyymm
mmeecczzuu  mmoożżee  iicchh  ggrraaćć  ppiięęcciiuu,,  aa ww kkaa--
ddrrzzee  mmaacciiee  iicchh  sszzeeśścciiuu..  NNiiee  bbęęddzziiee
zz tteeggoo  ppoowwoodduu  jjaakkiiśś  nniieeppoorroozzuu--
mmiieeńń??

AABB::  Teddy da Costa ma zostać wresz-

cie uznany za Polaka i sprawa się sama

rozwiąże. W tym momencie będzie

więc pięciu zagranicznych graczy.

KKMM::  PPeenneettrroowwaalliiśścciiee  rryynneekk  ppiieecczzoołłoo--
wwiicciiee..  CCzzyy  ww zzwwiiąązzkkuu  zz ttyymm  ww ssttuu
pprroocceennttaacchh  ppoozzyysskkaalliiśścciiee  ttyycchh  ggrraa--
cczzyy,,  kkttóórryycchh  cchhcciieelliiśścciiee  mmiieećć  uu ssiiee--
bbiiee??  NNiiee  mmaa  ttaakkiieeggoo  zzaawwooddnniikkaa,,  kkttóó--
rryy  bbyyłł  nnaa WWaasszzeejj  lliiśścciiee  żżyycczzeeńń,,  aallee
oossttaatteecczznniiee  nniiee  uuddaałłoo  ssiięę  WWaamm  ggoo
zzaakkoonnttrraakkttoowwaaćć..  PPrrzzyymmiieerrzzaalliiśścciiee
ssiięę  ddoo ppoozzyysskkaanniiaa  LLeesszzkkaa  LLaasszzkkiiee--
wwiicczzaa..
AABB:: Były takie rozmowy, ale żądania

finansowe Leszka były dla nas nie

do przyjęcia. Musielibyśmy zrezygno-

wać z dwóch, trzech graczy, aby opła-

cić Leszka. Na taki manewr się nie zde-

cydowaliśmy. Reszta transferów w 95

procentach się nam powiodła. Odpo-

wiedź na to czy były to transfery trafio-

ne poznamy dopiero w trakcie rozgry-

wek. Dysponujemy silnym zespołem.

Mamy w kadrze reprezentantów Polski.

Stanowimy mieszankę rutyny – Ma-

riusz Puzio, Zbigniew Podlipni, Tomek

Jaworski – z młodzianami pokroju Paw-

ła Droni, czy Kamila Duszaka. Na pa-

pierze wygląda to naprawdę dobrze, ale

lód wszystko zweryfikuje.

KKMM::  NNaajjggrrooźźnniieejjssii  rryywwaallee  ww wwaallccee
oo mmeeddaallee??
AABB::  Myślę, że podobnie jak w zeszłym

sezonie rywalizacja o medale rozstrzy-

gnie się pomiędzy Cracovią, Tychami,

Podhalem i naszą drużyną. Oczywiście

Stocznia i Toruń też będą groźne. Nie-

wiadoma to beniaminek z Jastrzębia.

Zapowiadali tam spore zmiany kadro-

we, ale jak na razie spektakularnych

transferów nie było.

KKMM::  DDzziięękkuujjęę  zzaa  rroozzmmoowwęę..

Rozmawiał: 

KKrrzzyysszzttooff  PPoollaacczzkkiieewwiicczz

Tęsknimy za mistrzowskimi tytułami
O dokonaniach „Zagłębia” w ubiegłym sezonie oraz planach na przyszłość czwartej drużyny PLH rozmawiamy z AAddaammeemm  BBeerrnnaatteemm,, prezesem klubu z Sosnowca

KKuurriieerr  MMiieejjsskkii::  SSkkąądd  wwzziięęłłoo  ssiięę  ww
PPaannuu  zzaaiinntteerreessoowwaanniiee  pprrzzyyrrooddąą??
KKrrzzyysszzttooff  JJęęddrrzzeejjkkoo:: Przyrodę lubiłem

od zawsze. Pochodzę z okolic Bielska-

-Białej, więc uwrażliwiony byłem na jej

piękno. Poza tym była to zapewne za-

sługa moich nauczycieli. Miałem szczę-

ście mieć, począwszy od szkoły podsta-

wowej do uniwersytetu, bardzo dobrych

pedagogów. Szanowałem ich. Starałem

się ich naśladować. Lepiej bowiem, aby

człowieka wspominano dobrze, niż że-

by nie wspominano w ogóle albo źle.

KKMM::  OOddnnoossii  PPaann  wwiieellee  ssuukkcceessóóww
zzaawwooddoowwyycchh..  CCzzyy  kkttóórreeśś  zz  nniicchh  ssąą
ddllaa  PPaannaa  sszzcczzeeggóóllnniiee  zznnaacczząąccee??  
KK..JJ..:: To trudne pytanie, bo tak się zło-

żyło, że zajmuję się kilkoma dziedzina-

mi równolegle. Po pierwsze jestem bio-

logiem specjalizującym się w botanice

w dziedzinie, która się nazywa briolo-

gia (nauka o mszakach i wątrobow-

cach). Po drugie specjalizuję się w ro-

ślinach leczniczych oraz ich wykorzy-

stywaniu. A to nie wszystko…

Największy sukces jednak chyba osią-

gnąłem w mojej pracy dydaktycznej.

Nigdy bowiem nie narzekałem na nie-

obecność studentów na zajęciach. Czę-

sto jest to największy problem wykła-

dowców. Prowadzę wiele zajęć, również

w szkołach średnich, ale salę zawsze

mam pełną. Nigdy mi się również nie

zdarzyło mieć szum na zajęciach. Na-

wet 1,5 godziny bez przerwy wytrzy-

mują (śmiech – przyp. autora).

KKMM::  JJaakkiiee  ssąą  PPaannaa  nnaajjbblliiżżsszzee  ppllaa--
nnyy??
KK..JJ..:: Co roku opiekuję się doktoranta-

mi. Obecnie mam pod swoją opieką

kilku. Myślę, że zrobią habilitację w

ciągu kilku lat. Dbam o rotację do-

brych pracowników na uniwersytecie

(śmiech – przyp. autora). Zawsze im

powtarzam, że nie przeszkadza mi je-

śli będą profesorami w mojej Kate-

drze. Wręcz przeciwnie. Żadnej kon-

kurencji się nie boję. Niestety często

bywa tak, że gdy się profesor starzeje,

to zaczyna się bać o swoje stanowisko.

Ja natomiast się cieszę, gdy moi pod-

opieczni awansują, bo będę spokojniej

odchodzić na emeryturę. Wiem, że

praca w Katedrze, którą tworzyłem od

lat, będzie kontynuowana. Zostanie po

mnie ślad w postaci uczniów, którzy

będą rozwijać pracę na uniwersytecie,

którą rozpocząłem. Na pewno nie

osiądzie ona na mieliźnie.

KKMM::  JJeesstt  PPaann  llaauurreeaatteemm  wwiieelluu  nnaa--
ggrróódd..  OOttrrzzyymmaanniiee  kkttóórreejj  zz  nniicchh  jjeesstt
ddllaa  PPaannaa  nnaajjwwaażżnniieejjsszzee??
KK..JJ..:: Może to zdziwi, ale najważniejszy

jest dla mnie Medal Komisji Edukacji

Narodowej. Jest to wyróżnienie za dzia-

łalność dydaktyczną. On odzwierciedla

rzeczywiste powołanie, jakim jest na-

uczycielstwo akademickie. I chociaż

odznaczeń mam sporo, to do togi przy-

pinam tylko ten jeden, aby wszyscy

wiedzieli, że to odznaczenie jest dla

mnie szczególne.

KKMM::  AA  jjaakkiiee  zznnaacczzeenniiee  mmiiaałłoo  ddllaa
PPaannaa  oottrrzzyymmaanniiee  ssoossnnoowwiieecckkiieejj
nnaaggrrooddyy??  
KK..JJ..:: Bardzo mnie to ucieszyło. To na-

groda trochę innej kategorii, dziedziny

tzw. małej ojczyzny. Pracuję tutaj już od

1978 roku. Zaczynając miałem tylko

biurko i krzesło. Z tego „niczego” po-

wstał Zakład Botaniki Farmaceutycznej

i Zielarstwa. Przyznanie nagrody Mia-

sta Sosnowca posumowało więc moją

wieloletnią pracę.

DDzziięękkuujjęę  zzaa  rroozzmmoowwęę..  

Rozmawiała 

GGaabbrriieellaa  KKoollaannoo

Ślad po mnie pozostanie
Rozmowa z KKrrzzyysszzttooffeemm  JJęęddrrzzeejjkkoo, profesorem, botanikiem, kierownikiem Katedry i Zakładu Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Sosnowcu, laureatem nagrody Mia-
sta Sosnowca za dorobek publicystyczno- naukowy
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Zamiast walącej się ruiny za kil-

ka miesięcy do zmodernizowane-

go budynku wprowadzi się kilka-

dziesiąt rodzin, które zamieszkają

w powstającym właśnie komplek-

sie mieszkaniowym.

DDaawwnniieejj  ddllaa  kkooppaallnnii

W latach osiemdziesiątych

hotel służył pracownikom kopalń.

Od lat budynek był jednak za-

puszczony i straszył mieszkań-

ców miasta. Do zmodernizowania

i rozbudowy budynku, a zarazem

zaadaptowania go na mieszkania

zabierało się kilka firm, ale ich

zapał szybko zanikał. Dopiero

gdy były hotel robotniczy przeję-

ła firma Makaros, działająca

pod marką Dostępny Dom, prace

błyskawicznie ruszyły. Za kilka

miesięcy do mieszkań wprowa-

dzą się pierwsze rodziny. – Kom-

pleks mieszkaniowy obejmuje

w sumie 138 mieszkań, jedno-,

dwu-, trzy- i czteropokojowych

o powierzchniach od 27

do 92,5 m kwadratowych.

W ofercie dostępne są także

mieszkania dwupoziomowe

mieszczące się na 5 piętrze i pod-

daszu. 

BBuuddyynneekk  nnaa 66  ppiięętteerr

Wejście do mieszkań będzie

się odbywało przez dwie klatki

schodowe, każda wyposażona bę-

dzie w windę – mówi Marek Kli-

mek, prezes zarządu spółki Ma-

karos, która wspólnie z firmą

Mar-Gips wykonała już szereg

podobnych inwestycji mieszka-

niowych. 

Przekazanie kluczy dla

mieszkańców pierwszej części

budynku odbędzie się

przed końcem roku. Pozostała

część zostanie oddana do użytku

w czerwcu 2009. Prace idą pełną

parą i niewykluczone, że klucze

do mieszkań zostaną oddane

wcześniej. Budynek znajduje się

w doskonałym miejscu. Położe-

nie u zbiegu ulic Władysława

Andersa i 11 Listopada umożli-

wia dogodny dojazd do centrum

Sosnowca, jak i ościennych

miast. Bliskość drogi ekspreso-

wej S1 (ok. 5 km) oraz autostra-

dy A4 (ok. 7,5 km) daje również

możliwość szybkiej, a zarazem

komfortowej komunikacji z in-

nymi miastami Śląska i Mało-

polski.

Z modernizacji zapomnianego

budynku cieszą nie tylko miesz-

kańcy Sosnowca, ale także wła-

dze miasta. – Bardzo dobrze się

stało, że budynek na Dańdówce

został wreszcie zaadaptowany

na mieszkania. Lokali cały czas

brakuje, dlatego każde nowe

mieszkanie jest na wagę złota.

Budynek w ostatnich latach prze-

chodził z rąk do rąk, ale wreszcie

znalazła się firma, która wzięła

się za robotę, która niedługo ucie-

szy wiele rodzin – podkreśla

Grzegorz Dąbrowski, rzecznik

UM w Sosnowcu. 

KKrrzzyysszzttooff  PPoollaacczzkkiieewwiicczz

Mieszkania zamiast ruiny
Po wielu latach oczekiwania były hotel robotniczy znajdujący się przy ulicy 11 Listopada w Sosnowcu przestanie straszyć mieszkańców Dańdówki

Bezpieczna jazda

Jedno z największych przedsię-

biorstw przewozowych w regio-

nie – sosnowiecki PKM, posia-

da już trzy certyfikaty jakości

ISO, przyznawane za zgodność

z wymogami norm krajowych

i międzynarodowych. 

PKM posiadał do tej pory je-

dynie dokument potwierdzający

stosowanie w spółce zintegrowa-

nego systemu jakości. Od marca

dołączyły do niego certyfikaty

dotyczące środowiska i BHP.

Aby je otrzymać spółka przygo-

towywała się ponad półtora roku. 

– Nasze przedsiębiorstwo

jest specyficzne, bowiem składa

się z trzech oddziałów w: So-

snowcu, Będzinie i Dąbrowie

Górniczej. Przed przyznaniem

ISO każdy z nich posiadał od-

rębne procedury. Aby uzyskać

certyfikat należało je połączyć,

a ich wewnętrzne sposoby zapi-

sów dokumentacji oraz nadzór

nad nimi ujednolicić. Wymaga-

ło to m.in. dodatkowych szkoleń

dla pracowników – mówi

Krzysztof Cebula, pełnomocnik

zarządu ds. zintegrowanego sys-

temu zarządzania.

ISO to jednak nie tylko

ujednolicenie dokumentacji.

Dzięki działaniom przygoto-

wawczym do uzyskania certyfi-

katów m.in. sumienniej prze-

prowadzane są naprawy i syste-

matyczne kontrole taboru, co

zmniejsza ilość awarii. Dosto-

sowano również wewnętrzne

działania do zaostrzonych prze-

pisów przeciwpożarowych,

unowocześniono część taboru.

Na terenie spółki dba się także

w znacznie większym wymia-

rze o środowisko naturalne.

Choćby przez prowadzenie se-

gregacji odpadów, czy likwida-

cję kotłów węglowych, zastą-

pionych tymi na olej i gaz. 

Wszystkie te działania do-

prowadzić mają do tego, by pa-

sażerom jeździło się nie tylko

wygodniej, ale i bezpieczniej.

Na efekty będzie jednak trzeba

poczekać. 

– Nic nie następuje z dnia

na dzień. Uzyskanie certyfikatu

to dopiero początek. Proces do-

skonalenia przedsiębiorstwa bę-

dzie trwał kilka lat – podkreśla

Krzysztof Cebula. GGKK

Pre umowa na budowę
zakładu przerobu odpadów
Zastępca prezydenta Ryszard Łukawski

oraz Prezes Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Katowicach Gabriela Lenartowicz pod-

pisali wspólną umowę, której wartość opie-

wać ma na około 88 mln złotych. 

– Mówiąc o środowisku naturalnym,

czy już szczegółowo o odpadach azbesto-

wych często mamy wrażenie, że mówimy

o mało popularnym temacie, także dla me-

diów. Warto jednak pamiętać, że tak na-

prawdę budując odpowiednie zakłady spa-

lania odpadów dbamy o przyszłe pokole-

nia. I ich życie w czystym środowisku

naturalnym – podkreślała Gabriela Lenar-

towicz, prezes WFOŚiGW w Katowicach. 

Teren planowanych robót mieści się tuż

obok już istniejącego składowiska odpa-

dów. Pomiędzy dzielnicami Klimontów

i Maczki, przy ulicy Grenadierów. – Obok

istniejącego wysypiska pojawi się kolej-

na kwatera oraz zakład przerobu odpadów

komunalnych – mówił zastępca prezyden-

ta Ryszard Łukawski. 

Całość prac przewiduje budowę: kolej-

nej kwatery do składowania odpadów, kwa-

ter do składowania odpadów azbestowych,

awaryjnej pompowni wód drenażowych,

zakładu demontażu odpadów wielkogaba-

rytowych, stacji segregacji, kompostowni

odpadów zielonych, instalacji do przetwa-

rzania odpadów biodegradowalnych, czy

magazynu odpadów niebezpiecznych. War-

tość projektu, nad którym pieczę ma WFO-

ŚiGW w Katowicach ma wynieść aż 88

mln złotych. W tym miasto może się spo-

dziewać na dofinansowanie z Funduszu

Spójności UE blisko 57 mln złotych. 

Budowa ma ruszyć w roku 2010. Jej

zakończenie planowane jest w ciągu

trzech lat, choć wzorem innych unijnych

projektów w Sosnowcu, w tym budowy

kolektora Bobrek, roboty mogą zakoń-

czyć się wcześniej. RREEDD

Nowe ścieżki

w parku
Zakończono remont alejek dla pieszych
i rowerzystów na terenie parku w dzielnicy
Środula

Nowe ścieżki posiadają nawierzchnię z kost-

ki betonowej i w zależności od przeznaczenia

mają różne barwy. Kostka czerwona przezna-

czona jest dla rowerzystów, natomiast na-

wierzchnia szara dla pieszych. W stromych

miejscach dodatkowo powstały schody, tak by

ułatwić poruszanie się.

Ścieżki posiadają oznaczenia w postaci

znaków informacyjnych pionowych oraz

oznaczenia poziome na samych ścieżkach

wyznaczające kierunki poruszania się. Ma to

ułatwić korzystanie z alejek zarówno rowerzy-

stom, jak i spacerowiczom, zwłaszcza w oko-

licach pętl. 

Przebudowa parku została wykona-

na na zlecenie Wydziału Gospodarki Komu-

nalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego

w Sosnowcu. Autorem projektu alejek jest

Biuro Projektów Budownictwa Komunalne-

go S.A. z siedzibą w Katowicach. Inwestycję

wykonał natomiast Zakład Robót Komunal-

nych „Bud-Kom” s.c. Całkowity koszt inwe-

stycji wyniósł 756 tys. zł. GGKK
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prosto z miasta

Krzysztof Polaczkiewicz
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PPrreezzeess  WWFFOOŚŚiiGGWW  GGaabbrriieellaa  LLeennaarrttoowwiicczz  ppooddkkrreeśśllaałłąą  rroollęę  SSoossnnoowwccaa,,  jjaakkoo
ppiieerrwwsszzeejj  ggmmiinnyy  ww wwoojj..  śślląąsskkiimm,,  zz kkttóórrąą  ppooddppiissaannoo  ppooddoobbnnąą  uummoowwęę..
WW kkoolleejjccee  cczzeekkaajjąą  RRuuddaa  ŚŚlląąsskkaa  oorraazz  KKaattoowwiiccee..



O gimnazjum masowe w Ostro-

wach od pięciu lat walczą

uczniowie, rodzice i nauczycie-

le tamtejszej podstawówki. I kie-

dy wydawało się, że po pozy-

tywnych opiniach zarówno Wy-

działu Edukacji UM, jak

i Śląskiego Kuratorium Oświaty

dojdzie do utworzenia szkoły

radni z klubu PO opowiedzieli

się przeciw temu pomysłowi. 

NNiieepprrzzeekkoonnaannii

Uczniowie zatem dalej będą

po skończeniu szkoły podstawo-

wej w Ostrowach uczęszczać

do gimnazjum w dzielnicy

Maczki lub jak to robią najczę-

ściej, do gimnazjum w dąbrow-

skich Strzemieszycach.

Temat rozpoczął radny To-

masz Jamrozy (PO), który zapo-

wiedział, że wraz z całym klu-

bem nie poprze inicjatywy po-

wstania gimnazjum. Jako powód

podał ciągle panujący niż demo-

graficzny. Z taką koncepcją zu-

pełnie nie zgodził się radny Zbi-

gniew Dziewanowski (PIRS)

– propagator powstania szkoły

w Ostrowach. 

– Stworzenie gimnazjum, co

prawda doprowadzi do odpływu

dzieci ze szkoły z Maczek, ale

w tamtych okolicach dzieci

wciąż przybywa, bo w dzielni-

cach wschodnich buduje domy

coraz więcej rodzin. Poza tym

dzieci z Ostrów uczęszczające

do szkoły w Maczkach często

uskarżały się na wymuszenia

i zastraszania. To powód, dla

którego coraz więcej rodziców

posyła dzieci do szkół w Dąbro-

wie Górniczej – przekonywał

Dziewanowski. 

Radnych nie przekonał także

zastępca prezydenta Zbigniew

Jaskiernia, który tłumaczył, iż

stworzenie gimnazjum masowe-

go nie zagrozi miastu.

Ostatecznie decyzją radnych,

przewagą zaledwie jednego gło-

su, projekt uchwały upadł.

SSppóórr  oo ssttyyppeennddiiaa

Równie burzliwie przebiega-

ły obrady dotyczące wysokości

stypendiów sportowych i arty-

stycznych oraz Nagród Miasta

Sosnowca. Radni mieli zatwier-

dzić zwiększenie kwoty stypen-

dium dla laureatów nagrody pre-

zydenckiej z kwoty 3 do 5 tysię-

cy złotych. Radny Krzysztof

Haładus (PiS) stwierdził, że wy-

sokości nagród nie trzeba zwięk-

szać, bo twórcy powinni radzić

sobie w trudnych warunkach bez

ułatwień ze strony miejskiego

samorządu. Zdaniem radnego,

praca w trudzie rodzi większe

owoce. Krzysztof Haładus po-

wołał się na przykład Jana Kie-

pury. – Jan Kiepura nie miał

problemów finansowych. Miał

bogatego ojca, który łożył na je-

go studia prawnicze w Warsza-

wie. Kiepura jednak przezna-

czał te pieniądze bez wiedzy oj-

ca na lekcje śpiewu – zbijał

argumenty radny Maciej Or-

nowski. Ostatecznie podjęto de-

cyzję o podwyższeniu stypen-

diów. Podobnie, jak o zwiększe-

niu puli sprzedawanych miesz-

kań komunalnych z około 100

do 500 rocznie.

Dyskutowali także na temat

stanu budynku Neofilologii, który

według niektórych radnych nie

do końca spełnia wymogi nowo-

czesnego budynku otwartego

na rzecz niepełnosprawnych.

Zastępca prezydenta Ryszard

Łukawski uspokoił radnych,

stwierdzając że budynek jest do-

stosowany do potrzeb niepełno-

sprawnych, choć należało lepiej

oznaczyć obiekt, czego wyko-

nawca robót już uczynił. 

Spokojnie obrady przebiegały

niemal jedynie podczas prezenta-

cji filmu podsumowującego

III Międzynarodowe Forum Lice-

alistów przygotowane przez jego

uczestników. 

– Pokazaliśmy uczestnikom,

że polska gościnność przebija

wszystkie inne na świecie – pod-

kreślił Mateusz Rykała, pełno-

mocnik prezydenta miasta ds.

rozwoju i współpracy z zagranicą. 

GGaabbrriieellaa  KKoollaannoo

XXX sesja Rady Miejskiej

Gimnazjum nie będzie
Sprawa powstania masowego gimnazjum w Ostrowach Górniczych podzieliła radnych podczas ostatniej przed wakacjami sesji Rady Miejskiej

KKuurriieerr  MMiieejjsskkii::  JJaakkiiee  ddzziiaałłaanniiaa  ssąą
ddllaa  PPaannaa pprriioorryytteettoowwee  jjaakkoo  ddllaa
pprrzzeewwooddnniicczząącceeggoo  kkoommiissjjii??
WWiieessłłaaww  SSuuwwaallsskkii:: Po pierwsze jest

to reforma lecznictwa zamkniętego.

Przez połączenie Szpitali nr 1 i 3

oraz stworzenie jednego prężnego

ośrodka zaspokajającego potrzeby

obsługi medycznej mieszkańców.

Dostosowanie warunków technicz-

nych w miejskim połączonym szpita-

lu do wymogów Unii Europejskiej. Ja

oraz mój klub PIRS regularnie przed-

stawiamy nasze stanowisko w Radzie

Miejskiej wspierające takie działania

prezydenta. Każda z byłych kadencji

Rady Miejskiej pozostawiła po sobie

jakiś widoczny ślad. My chcieliby-

śmy przede wszystkim zreformować

miejską służbę zdrowia, tak by każ-

dy mieszkaniec znalazł oczekiwaną

pomoc i nie musiał tygodniami ocze-

kiwać na miejsce w szpitalu, czy wi-

zytę u specjalisty. 

Drugim działaniem priorytetowym

jest sprawa zaspokojenia potrzeb

mieszkaniowych. W tej sprawie ru-

szyliśmy bardzo mocno. Trzy, cztery

razy w roku wprowadzam ten punkt

na obrady Komisji Rozwoju Miasta.

W bieżącym roku rusza budownic-

two socjalne i komunalne. Przygoto-

wane są także projekty i realizacja

w bieżącym roku budowy mieszkań

na zasadach najmu w ramach Towa-

rzystwa Budownictwa Społecznego,

choćby przy ulicy Zegadłowicza oraz

w ramach rewitalizacji osiedla Rud-

na I i II. Przygotowujemy tereny dla

inwestorów zajmujących się budow-

nictwem jedno i wielorodzinnym

oraz osób indywidualnych. Plany te

muszą być traktowane jako prioryte-

towe. Wielu mieszkańców Sosnowca

przeprowadza się do miast ościen-

nych ze względu na brak możliwości

zamieszkania w naszym mieście. Na-

leży pamiętać, że wraz z odpływem

mieszkańców z Sosnowca zmniejsza-

ją się wpływy do budżetu miasta

o ich podatki. 

KKMM::  JJaakkiiee  wwiiddzzii  PPaann  rroozzwwiiąązzaanniiee
ddllaa  pprroobblleemmóóww  zzwwiiąązzaannyycchh
zz ffuunnkkccjjoonnoowwaanniieemm  sszzppiittaallaa??
WW..  SS..::  Jako członek Rady Społecznej

Szpitala Zespolonego znam jego pro-

blemy już od pięciu lat. Nie ukry-

wam, że jestem bardzo zadowolony,

że wreszcie powołano naczelnego

dyrektora szpitala, którym został

Zbigniew Swoboda. Wie on jak za-

rządzać szpitalem, by zapewnić pra-

widłową obsługę medyczną miesz-

kańców. Dodatkowo zespół, który zo-

stał dobrany przez dyrektora

Swobodę to grupa fachowców. Wie-

rzę, że przyczynią się oni do prawi-

dłowego funkcjonowania Szpitala

Zespolonego. 

KKMM::  WW nnaasszzyymm  mmiieeśścciiee  wwiieellee  ssiięę
zzmmiieenniiaa..  CCzzyy  nnaa lleeppsszzee??  
WW..  SS..:: Jestem przewodniczącym Ko-

misji Rozwoju Miasta i Ochrony Śro-

dowiska już drugą kadencję i nie

ukrywam, że to podczas jej trwania

w mieście zostały wykonanych sze-

reg inwestycji, a Sosnowiec stał się

jedną wielką budową. Zakończyli-

śmy budowę kolektora Bobrek I etap,

planowana jest rozbudowa miasta

na terenach wschodnich w ramach

Gospodarczej Bramy Śląska, powsta-

ła Zagłębiowska Strefa Gospodarcza,

wybudowaliśmy nowy budynek cen-

trum Dydaktyczno-Naukowe Neofi-

lologii Uniwersytetu Śląskiego, po-

wstały targi Expo Silesia. Trwa rewi-

talizacja terenów po byłej KWK

Sosnowiec. 

W Sosnowcu powstało ponad 130

podmiotów z udziałem kapitału za-

granicznego, bezrobocie spadło z po-

nad 24 do ok. 10,4 procent. Dokona-

nie tych działań jest dla mnie naj-

większym sukcesem tej i poprzedniej

kadencji rady.

KKMM::  CCzzyy  mmiiaassttuu  ttaakkiieemmuu  jjaakk  SSoo--
ssnnoowwiieecc  ppoottrrzzeebbnnee  jjeesstt  llooggoo??  
WW..  SS..::  Widzę dużą potrzebę posiada-

nia logo przez miasto. Na jego wize-

runek składa się bowiem nie tylko

herb czy flaga. Logo zaprojektowane

przez firmę profesjonalną nie wzbu-

dziło niestety aprobaty mieszkańców,

którzy chcieli mieć wpływ na wybór.

My im tę możliwość daliśmy. Teraz

poprzez wybór większością głosów

zdecydowali o zwycięzcy. Wśród fi-

nałowych projektów miałem swojego

faworyta, ale nie zdradzę który to. 

KKMM::  CCoo  zz ppllaannaammii  zzaaggoossppooddaarroo--
wwaanniiaa  PPllaaccuu  PPaappiieesskkiieeggoo??
WW..  SS..::  Planem zagospodarowania

placu zajmuję się od samego począt-

ku jego istnienia. Nie ukrywam, że ta

kwestia leży mi bardzo na sercu ze

względu na to, że jestem radnym

z Zagórza i znam oczekiwania

mieszkańców. Będę starał się przeko-

nać radnych do realizacji powstałego

już projektu barki i parku rekreacyj-

no-sportowego. Wbrew przekonaniu

niektórych projekt barki nie będzie

stanowił ołtarza. Ma się tam mieścić

całe zaplecze dla placu i parku łącz-

nie z sanitariatami, magazynami,

garderobami, przyłączami energe-

tycznymi, wodociągowymi i nagło-

śnieniem. Tu mają się rozpoczynać

i kończyć biegi uliczne i wyścigi ro-

werowe. Tu ma być sztab wszystkich

organizowanych imprez kulturalnych,

sportowych i religijnych. Niestety

ostatnio kilku radnych sprzeciwia się

temu projektowi. Mam nadzieję, że

budowa rozpocznie się jeszcze w tym

roku zgodnie z Uchwałą Rady Miej-

skiej, posiadanym projektem tech-

nicznym i pozwoleniem budowla-

nym.

KKMM::  DDzziięękkuujjęę  zzaa rroozzmmoowwęę..

Rozmawiała 

GGaabbrriieellaa  KKoollaannoo

Szansa dla szpitala miejskiego
Rozmowa z Wiesławem Suwalaskim – radnym z klubu Ponadpartyjnej Inicjatywy Rozwoju Sosnowca, przewodniczącym 
Komisji Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska
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rada miejska

Zmiany w miejskim

monitoringu

Główny temat spotkania Komisji Bezpieczeństwa

24 czerwca dotyczył usprawnienia i rozwoju sys-

temu monitoringu w mieście.

Na terenie Sosnowca w tej chwili działa 49 ka-

mer. System funkcjonuje od roku 2002 i zdaniem

przedstawicieli Straży Miejskiej przyczynił się

do znacznego zmniejszenia liczby przestępstw

w tych rejonach, w których kamery umieszczono. 

Stanowisko kierowania monitoringiem, jeszcze

do niedawna w rękach policji, trafiło do Straży

Miejskiej. 

Obecnie po przeniesieniu stanowiska operato-

ra nadzór nad systemem prowadzony jest całodo-

bowo w systemie trzyzmianowym. Zdarzenia za-

obserwowane przez operatora bezzwłocznie są

przekazywane telefonicznie dyżurnemu w Komen-

dzie Miejskiej Policji. Przy czym nie jest to łącze

miejskie tylko bezpośrednia tzw. czerwona linia.

Przedłużona została również żywotność nagrań

z monitoringu do okresu jednego miesiąca. Do tej

pory po upływie zaledwie 2 tyg. nagrania ulegały

skasowaniu. 

– Należałoby poprawić jakość kamer monito-

rujących. Niezbyt dobrze radzą sobie one z nagry-

waniem w gorszych warunkach oświetleniowych.

Przydatne byłoby również pozyskanie oprogramo-

wania do obróbki monitorowanych zdjęć, tak by

np. można było znacząco powiększyć obraz bez je-

go dodatkowych zniekształceń – mówił podczas

spotkania I zastępca Komendanta Miejskiego pod-

insp. Marek Andrzejewski.

Czy miasto wymieni część kamer? Czy może

pojawią się nowe urządzenia w kolejnych miej-

scach Sosnowca? Podobne pytania padały w sali

wielokrotnie. Do września radni działający w ko-

misji mają za zadanie przygotować propozycje do-

tyczące planowanych zmian. – Dużym problemem

jest fakt, że zarządcy poszczególnych miejsc np.

spółdzielnie mieszkaniowe nie chcą się włączyć

do programu monitorującego. Sprawa bezpieczeń-

stwa obszarów dotyczy również zarządców danego

terenu, a nie tylko miasta – podkreślał zastępca pre-

zydenta miasta, Ryszard Łukawski. GGKK
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JJooaannnnaa BBiinniieecckkaa  

Temat dotyczący pochówku osób

zmarłych z pewnością nie jest te-

matem wakacyjnym, jednak

ostatnio docierały do nas sygna-

ły, że wiele osób ma wątpliwości

związane z zasiłkiem pogrzebo-

wym, dlatego postanowiliśmy je

wyjaśnić. 

RRaazz  mmnniieejj  rraazz  wwiięęcceejj

Wysokość zasiłku pogrzebo-

wego zmienia się co trzy miesią-

ce – na ogół wzrasta, ale zdarza

się, że w danym kwartale jest

mniejsza, niż w minionym. Dla-

czego?

Otóż zasiłek pogrzebowy to

200 proc. przeciętnego wyna-

grodzenia (ogłaszanego przez

Prezesa GUS) z poprzedniego

kwartału, jakie obowiązuje

w dniu śmierci osoby, której zor-

ganizowano pochówek i z tego

tytułu poniesiono koszty. 

Obecnie, tzn. w okresie od 1

czerwca do 31 sierpnia wyso-

kość zasiłku pogrzebowego wy-

nosi 5.967,96 zł, czyli o około

200 zł więcej niż w poprzednim

kwartale. W IV kwartale 2007 r.

przeciętne wynagrodzenie wy-

niosło 2.899,83 zł, toteż kwota

zasiłku pogrzebowego od 1 mar-

ca do 31 maja była równa kwo-

cie 5.799,66 zł. W I kwartale br.

przeciętne wynagrodzenie wzro-

sło do 2.983,98 zł, co spowodo-

wało wzrost kwoty zasiłku

do 5.967,96 zł. 

DDllaa  kkooggoo  zzaassiiłłeekk??

Zasiłek pogrzebowy jest wy-

płacany osobie (osobom), która

pokryła koszty pochówku ubez-

pieczonego, np. pracownika,

osoby mającej ustalone prawo

do emerytury lub renty, a też

osoby, która zmarła po ustaniu

tytułu ubezpieczenia w okresie

pobierania zasiłku chorobowe-

go, świadczenia rehabilitacyjne-

go albo zasiłku macierzyńskie-

go. W tym momencie powstaje

pytanie: a co w sytuacji, jeśli

zmarły nie należał do wymienio-

nej grupy osób, bo np. nigdy nie

był zatrudniony i nie opłacano

za niego składek? Czy np. jego

syn, który zorganizuje pogrzeb

i pokryje koszty nie będzie miał

prawa do zasiłku? Będzie, ale

pod warunkiem, że jest ubezpie-

czony (np. pracuje na etacie lub

prowadzi działalność gospodar-

czą) albo jest emerytem bądź

rencistą. 

NNiiee  ddllaa  wwsszzyyssttkkiicchh
kkwwoottaa  mmaakkssyymmaallnnaa

Zgodnie z art. 77 ustawy z 17

grudnia 1998 r. o emeryturach

i rentach z Funduszu Ubezpie-

czeń Społecznych, zwrot kosz-

tów pogrzebu należy się każdej

osobie, która je poniosła. Ale je-

śli koszty pogrzebu zostały po-

niesione przez członka rodziny,

będzie to maksymalna kwota,

tzn. 200 proc. przeciętnego wy-

nagrodzenia, o którym wspo-

mniano na początku (tj. do 31

sierpnia kwota 5.967,96 zł), na-

wet jeśli koszty te wyniosły

mniej. Natomiast, jeżeli koszty

pogrzebu zostały pokryte przez

osobę nie będącą członkiem ro-

dziny, to zasiłek przysługuje

w wysokości udokumentowa-

nych kosztów pogrzebu, nie

większej jednak niż kwota mak-

symalna. 

FFaakkttuurryy  ii rraacchhuunnkkii

Zdarza się, że członkowie ro-

dziny sądzą, że skoro i tak przysłu-

guje im kwota maksymalna zasił-

ku, nawet jeśli faktycznie ponieśli

mniejsze koszty, to nie muszą

przedstawiać faktur i rachunków.

Jest to nieprawidłowe rozumowa-

nie – koszty pochówku należy

udokumentować w każdej sytuacji

oryginalnymi rachunkami i faktu-

rami, im kompletniejsza doku-

mentacja, tym większa pewność,

że nie ma innych osób, które ubie-

gać się będą o wypłatę zasiłku

po tym samym zmarłym. Nato-

miast jeżeli osób, które poniosły

koszty będzie faktycznie więcej,

zasiłek pogrzebowy ulegnie po-

działowi między wszystkie te oso-

by, proporcjonalnie do poniesio-

nych kosztów pogrzebu. 

PPooggrrzzeebb  oossoobbyy  ssaammoottnneejj

Zdarza się, że zmarły nie

miał rodziny ani osób bliskich

ale posiadał tzw. tytuł ubezpie-

czeniowy, a organizacją pogrze-

bu zajął się pracodawca, osoba

prawna kościoła lub związku

wyznaniowego, dom pomocy

społecznej czy gmina lub po-

wiat, to zasiłek pogrzebowy

przysługuje w takiej wysokości,

jak dla osoby nie będącej człon-

kiem rodziny.

reklama
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- wycieczki szkolne z programami 
edukacyjnymi

- zielone i zdrowe szkoły
- kolonie, obozy, zimowiska
- „zielone przedszkola“ - turnusy dla

przedszkolaków

- wycieczki dla zakładów pracy
- usługi przewozowe
- usługi przewodnickie i pilotażowe
- imprezy okolicznościowe
- obozy sportowe

OOffeerruujjeemmyy::

reklama

Sześć tysięcy na ostatnie pożegnanie

reklama

Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu przy ul. Partyzantów 10a posiada do wynajęcia na korzystnych warunkach garaże i lokale użytkowe przeznaczone na

działalność gospodarczą usytuowane w atrakcyjnych punktach handlowych centralnej części miasta jak również w poszczególnych jego dzielnicach: 

WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA SEKCJA d/s LOKALI  UŻYTKOWYCH pokój nr 2,  tel. 032 290-18-34 lub 290-18-69 Informacje o wolnych lokalach dostępne również na naszej stronie internetowej www.mzzl.pl

nasz e-mail: mzzl@mzzl.pl ADM - 1 ul. Sportowa 2 tel: /032/ 291-50-75 ADM - 2 ul. Lwowska 29  tel: /032/ 291-70-57  ADM - 3 ul. Zwycięstwa 12a tel: /032/ 266-33-59  ADM - 4 ul. Dęblińska 7  tel: /032/ 266-32-73  ADM - 5

ul. Saperów 11/2  tel: /032/ 294-78-58 ADM - 6 ul. Grota Roweckiego 59 tel: /032/ 291-36-74 ADM - 7 ul. Boh. Monte Cassino 8a  tel: /032/ 263-22-23 ADM - 8 ul. Jodłowa 4 tel: /032/ 263-38-51 ADM - 9 ul. 1-go Maja 21/23 tel:

/032/ 266-80-26 Pasaż  -   ul.  Modrzejowska 1a tel: /032/ 368-17-75/76 
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AAddrreess  llookkaalluu

Objazd 4

Grottgera 8

Grottgera 11

Targowa 16

Małachowskiego 14c

Warszawska 6c

Czysta 9

budynek prywatny    w

administracji MZZL

T. Kierocińskiej 8 

Dobrzańskiego 99

Saperów 5,5a,7        

Dobrzańskiego 142

Dobrzańskiego 124  I

piętro 

Dąbrowszczaków 17

Rzeźnicza 12 pok 105

Wspólna 12

budynek prywatny w

administracji MZZL 
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ww  mm22

19,32

12,47

22,00

53,24

63,66

86,96

166,78

15,95

niski parter:

pok. nr  1 - 17,43

pok. nr  2 - 12,59

pok. nr  3 - 13,69

pok. nr 11- 12,18 pok.

nr 14 - 29,01pok. nr 15

-18,05

od 4,14 do 5,60

około 610

11,50 18,50  19,20

15,60

13,71

16,94

41,60

WWyyppoossaażżeenniiee  llookkaalluu

Instalacja elektryczna, wc wspólne 

Instalacja elektryczna, centralnego ogrzewania, wodno- analizacyjna, cwg

Instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c.o.   i cwg

Instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, wc

Instalacja elektryczna, wodno kanalizacyjna, centralnego ogrzewania

Instalacja elektryczna. wodno-kanalizacyjna, wc

Instalacja elektryczna , wodno-kanalizacyjna, wc

-

Instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c.o. wc - wspólne

Instalacja elektryczna

Instalacja wodno-kanalizacyjna, c.o. Instalacja elektryczna do

remontu. 

Wspólne wc

Instalacja elektryczna, wc wspólne z innymi użytkownikami budynku,

c.o. – kotłownia lokalna

nstalacja elektryczna, wodno kanalizacyjna, wc.

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, centralnego

ogrzewania, wc wspólne z innymi użytkownikami budynku

Instalacja elektryczna, wc na strychu 

UUWWAAGGII

Lokal usytuowany na parterze od strony bocznej budynku. 

Lokal usytuowany na parterze w klatce schodowej.

Lokal usytuowany na parterze w klatce schodowej. Do sprawdzenia instalacja elektryczna. Licznik elektryczny zdjęty.

Pomieszczenie usytuowane w podwórzu w przybudówce. Do sprawdzenia instalacja elektryczna, licznik elektryczny zdjęty. 

Lokal usytuowany od strony zaplecza           w piwnicy. Licznik elektryczny zdjęty. Do sprawdzenia instalacja elektryczna.

Lokal usytuowany w placu

Instalacja elektryczna do sprawdzenia.Pomieszczenie usytuowane  w budynku frontowym i oficynie. 

Garaż usytuowany  w kompleksie pomieszczeń gospodarczych, bez możliwości podłączenia energii elektrycznej

Lokale usytuowane w budynku przeznaczonym w całości na działalność gospodarczą. Do powierzchni lokali doliczana jest

proporcjonalna część pomieszczeń wspólnego użytku.

5 boksów garażowych usytuowanych             w budynkach mieszkalnych.

Pomieszczenia do remontu kapitalnego usytuowane na parterze budynku. Do powierzchni lokali doliczana jest proporcjonalna

część wspólnego użytku.                                         

Lokale usytuowane na I piętrze w budynku przeznaczonym w całości na działalność gospodarczą medyczną – przychodnia

„Klimontów”. Do powierzchni pokoi doliczana jest proporcjonalna część pomieszczeń wspólnych tj. korytarzy i wc

Lokal usytuowany w piwnicy budynku

Lokal usytuowany  w budynku przeznaczonym  w całości na działalność gospodarczą. Do powierzchni doliczana jest

proporcjonalna cześć pomieszczeń wspólnego użytku tj. korytarz, wc.

Lokal usytuowany na III piętrze w budynku frontowym. Istnieje możliwość doprowadzenia instalacji wodno-kanalizacyjnej. Do

sprawdzenia instalacja elektryczna. Licznik elektryczny zdjęty.

SSttaawwkkaa
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Pod taką nazwą trwa ogólnopol-

ska kampania informacyjna za-

inicjowana przez Krajowe Biuro

ds. Przeciwdziałania Narkoma-

nii. W działania zaangażowała

się także policja. 

Kampania jest skierowa-

na głównie do młodych ludzi

uczęszczających do dyskotek,

klubów, pubów. To właśnie

w trakcie wakacji młodzi ludzie

najczęściej są ofiarami przestęp-

czych zachowań. To m.in. w tym

okresie dochodzi zwykle

do przypadków podawania ko-

bietom tzw. pigułki gwałtu.

Kampania chce uświadomić

młodym ludziom tego rodzaju

zagrożenia i ich konsekwencje.

Przedsięwzięciu towarzyszy pla-

kat pod hasłem „Pilnuj drinka”,

który trafił do większości pu-

bów w naszym mieście. UU

Wakacyjne czerwone światło dla młodzieży

„Pilnuj drinka”

prosto z urzędu lipiec – sierpień 2008 nr 7  7
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GGaabbrriieellaa  KKoollaannoo

Wody w Zagłębiu nie należą

niestety do najczystszych. Tak-

że te akweny, czy rzeki, które

mamy na terenie Sosnowca nie

zachwycają mieszkańców. Tak-

że Sanepid monitorujący ja-

kość wód nie może ich zaliczyć

do czystych. Tymczasem lato

za pasem i wartoby wiedzieć,

w których miejscach moż-

na wypoczywać bez obaw. Bę-

dąc przekonanym, że jakość

wód nie wpłynie negatywnie

na nasze samopoczucie czy

zdrowie. 

NNiiee  ttyyllkkoo  SSttaawwiikkii

W Sosnowcu mieszkańcy ko-

rzystają najczęściej z dwóch

głównych kąpielisk: Stawików

lub Balatonu.

Tymczasem jak wynika z ba-

dań prowadzonych przez ostatni

rok przez Wojewódzki Inspekto-

rat Ochrony Środowiska zarów-

no Stawiki, jaki i Balaton uzna-

no za akweny, na terenie których

można korzystać z kąpieli bez

obaw. Zdaniem Inspektoratu oba

kąpieliska posiadają wody o do-

brej jakości. 

W tym roku tylko na Stawi-

kach będzie wyznaczona plaża,

stale monitorowana przez ra-

towników Wodnego Ochotni-

czego Pogotowia Ratunkowego.

Wypoczywający nad wodami

Balatonu tego przywileju mieć

nie będą. W tym roku, podobnie

jak w latach ubiegłych Balaton

podlega jedynie Polskiemu

Związkowi Wędkarskiemu. To

ma się zmienić od następnego

roku, tak by kąpielisko było za-

rządzane przez sosnowiecki

MOSiR. A w konsekwencji, by

amatorów wodnego wypoczyn-

ku pilnowali ratownicy. 

NNiiee  ttyyllkkoo  kkąąppiieelliisskkaa

Katowicki Inspektorat spraw-

dza stan wód nie tylko kąpielisk,

ale i rzek przepływających przez

nasze miasto. Badania są prowa-

dzone w pięciu punktach, po-

miarowych w: Brynicy (od uj-

ścia do Czarnej Przemszy),

Przemszy (25,5 km powyżej uj-

ścia Białej Przemszy), Białej

Przemszy (Maczki), w Potoku

Bobrek u ujścia do Białej Prze-

mszy oraz w Białej Przemszy

u ujścia do samej rzeki Prze-

msza. 

Wedle tych badań wody rzek:

Przemszy, Brynicy i Bobrka

na terenie Sosnowca zakwalifi-

kowano do V grupy jakości wód,

czyli najniższej, o najgorszej ja-

kości wody. 

Oznacza to, że w ciągu

ostatnich lat nie widać w tych

rzekach jakiejkolwiek poprawy.

Dlaczego tak się dzieje? In-

spektorat nie potrafi na to pyta-

nie odpowiedzieć. Nie wiado-

mo bowiem, w którym miejscu

i w jakim mieście wody tych

rzek są najbardziej zanieczysz-

czane. 

O sklasyfikowaniu wód de-

cydowały głównie wskaźniki

z grupy fizycznych, tlenowych,

biogennych, zasolenia i mikro-

biologicznej. 

Warto wspomnieć, że po-

prawiła się z kolei jakość wód

Białej Przemszy (zamiast

V Biała Przemsza ma w tej

chwili IV klasę czystości). Ja-

kość wód prowadzonych przez

dopływy Białej Przemszy: rze-

kę Sztołę i Kanał Główny, po-

zwala na ich wykorzystanie

do celów wodociągowych. Stąd

funkcjonujące ujęcie wody

w Maczkach, na Kanale Głów-

nym, znajduje się także

przed ujściem do Białej Prze-

mszy.

Torby przyjazne

środowisku?

Od niedawna na rynku pojawił się nowy
produkt sprzyjający ochronie środowiska –
torby biodegradowalne. To alternatywa dla
popularnych „foliówek”, czyli reklamówek
jednorazowego użytku, które wywierają
szkodliwe działanie na środowisko
naturalne

Na czym polega wyjątkowość ekotoreb?

Przede wszystkim są wykonane z natural-

nych, odnawialnych surowców wytwarzanych

z udziałem skrobi. Związki te ulegają rozkła-

dowi w naturalnym środowisku, który zaczy-

na się po upływie 60 do 180 dni. Ważne jest

przy tym to, że tego typu torby ulegając bio-

degradacji pozostawiają po sobie jedynie

kompost składający się z dwutlenku węgla,

biomasy oraz wody. Poza tym barwniki uży-

te do ich produkcji nie zawierają szkodliwych

metali ciężkich, więc można się ich pozby-

wać bez jakichkolwiek wyrzutów sumienia. 

Jak podkreślają producenci tego typu to-

reb są one także na tyle wytrzymałe, iż moż-

na je, po wypakowaniu z nich zakupów uży-

wać np. jako worki na odpady z gospodarstwa

domowego.

Jako pierwsza torby nadające się do kom-

postowania wprowadziła sieć Carrefour w ra-

mach akcji społecznej „Z miłości do środo-

wiska”. Jednocześnie całkowicie wyparły one

wspomniane już popularne bezpłatne torby

foliowe. 

Klienci powinni też pamiętać o noszeniu

własnych siatek wielokrotnego użytku, ty-

pu Greenbag. Z pewnością nasze środowi-

sko naturalne będzie nam wdzięczne za ta-

ką postawę.  GGKK

Pożary lasów są o tyle groźne, że

żar np. z zaprószonego papierosa

niemal błyskawicznie może prze-

rodzić się w ogień, który bardzo

szybko obejmuje całe połacie zie-

leni. Jak więc należy unikać i za-

pobiegać tego typu zagrożeniom

oraz jak się zachować w razie po-

żaru lasu?

Zdaniem strażaków przede

wszystkim zapobiegać – to głów-

na zasada ochrony terenów zielo-

nych przed zaprószeniami

ogniem. Na terenach leśnych

obowiązują przepisy przeciwpo-

żarowe, z którymi należy się za-

poznać i bezwarunkowo prze-

strzegać. Nieprzestrzeganie prze-

pisów podlega karze aresztu,

grzywny lub karze nagany. Głów-

ne zasady dotyczą m.in.: zakazu

rozniecania ognia w miejscach

do tego niewyznaczonych, wypa-

lania gleby i roślinności, palenia

tytoniu (z wyjątkiem dróg utwar-

dzonych i miejsc wyznaczonych

do pobytu ludzi), czy zakazu po-

sługiwania się otwartym ogniem

w odległości 100 m od granicy

lasu.

Należy również przestrzegać

wskazań wynikających z tablic

informacyjno-ostrzegawczych

wywieszonych na terenach le-

śnych np. wzdłuż szlaków wy-

cieczkowych i turystycznych,

przy schroniskach, obozach mło-

dzieżowych i innych miejscach

gdzie często pojawiają się ludzie.

Wjazd do lasu pojazdami silniko-

wymi lub zaprzęgowymi dozwo-

lony jest jedynie drogami pu-

blicznymi, zaś wjazd na drogi le-

śne jest dozwolony tylko wtedy,

gdy są oznakowane drogowskaza-

mi lub innymi znakami dopusz-

czającymi ruch po tych drogach. 

Istotne jest też zachowanie

ostrożności podczas przejazdu

przez tereny leśne i nie wyrzuca-

nie przez okna pojazdów niedo-

pałków i innych przedmiotów,

mogących być przyczyną pożaru.

Natomiast, gdy już zauważy-

my pożar, bezzwłocznie należy

powiadomić o tym osoby zagro-

żone, straż pożarną (998 lub 112)

lub inne służby ratownicze. Jeśli

płomienie są niewielkie moż-

na użyć prostych sposobów, by

ugasić pożar w zarodku. Korzy-

stając choćby z gaśnicy, czy zwy-

kłego koca. 

Pamiętajmy, że bezpieczeń-

stwo zależy przede wszystkim

od nas samych i tego jak zacho-

wujemy się przebywając w tere-

nach leśnych. 

GGaabbrriieellaa  KKoollaannoo

Uwaga na pożary!
Co roku w okresie wakacji jednym z największych problemów są pożary lasów. Często wynikają one z
długotrwałych upałów i susz, jednak zazwyczaj u jego podstaw leży po prostu ludzka bezmyślność
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ekologia
To warto wiedzieć 
Z roku na rok stan wód powierzchniowych w Sosnowcu jest lepszy, ale lepszy w tym wypadku nie oznacza dobry

Pochwal się

ogródkiem

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Urzędu Miejskiego w Sosnowcu ogłasza
coroczny konkurs dla sosnowiczan, za-
mieszkujących zarówno domy jednoro-
dzinne, jak i zwykłe mieszkania w blo-
kach, na najpiękniej ukwiecony balkon. 
Konkurs odbywający się pod hasłem

„Najładniej ukwiecony balkon i ogródek
przydomowy” – przeprowadzony zostanie
w trzech kategoriach: „Balkon w obiek-
tach budownictwa wielorodzinnego”;
„Balkon w obiektach budownictwa jedno-
rodzinnego” oraz „Ogródek przydomo-
wy”. Ta ostatnia kategoria nie dotyczy
ogródków działkowych.
Warunkiem udziału w konkursie jest

przesłanie formularza zgłoszeniowego
wraz z dwoma fotografiami balkonu lub
ogródka. Zdjęcia mogą być dowolne,
o wymiarach nie mniejszych niż
10x15cm. 
Zgłoszenia należy przesłać w terminie

do dnia 29 sierpnia 2008 r. na adres Wy-
działu Ochrony Środowiska i Rolnictwa
z zaznaczeniem nazwy: „Konkurs – Naj-
ładniej ukwiecony balkon” i podaniem ka-
tegorii.
Prace zgłoszeniowe będzie oceniać jury

w składzie: zastępca prezydenta So-
snowca – Ryszard Łukawski, naczelnik
WŚiR – Wanda  Orlińska, plastyk miejski
– Ludwik Fiedorowicz oraz przedstawicie-
le WŚiR: Elżbieta Malinowska i Aleksan-
dra Rupik.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi

do 18 września 2008  r. Dla zwycięzców
przewidziano nagrody. O laureatach napi-
szemy w październikowym wydaniu „Ku-
riera Miejskiego”. GGKK

Gabriela Kolano
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Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych To-

warzystwo Budownictwa Społecznego Spół-

ka z o. o. w Sosnowcu rozpoczyna realizację

nowej inwestycji polegającej na nadbudowie

81 lokali mieszkalnych na dziewięciu budyn-

kach położonych na osiedlu RUDNA I. Zo-

stanie ona przeprowadzona w ramach rewi-

talizacji osiedla i obejmie budynki mieszkal-

ne przy ul. Patriotów 1,2,3,4,5,6,7,8 oraz

przy ulicy Łącznej 2. 

Projekt techniczny zakłada nadbudowę wy-

żej wymienionych budynków mieszkalnych

o jedną kondygnację zamkniętą dachem

mansardowym. Takie rozwiązanie technicz-

ne umożliwia powstanie na każdym budyn-

ku dziewięciu nowych lokali mieszkalnych.

Maksymalne wykorzystanie powierzchni za-

budowy stwarza możliwość budowy lokali

mieszkalnych jedno i dwupoziomowych.

Każdy objęty nadbudową budynek zostanie

poddany procesowi termomodernizacji,

a wszystkie lokale mieszkalne zostaną włą-

czone w nowo powstającą sieć c. o. zasilaną

z PEC i wyposażone w instalację ciepłej wo-

dy użytkowej. Wymianie będą również pod-

legały instalacje pionów wodno-kanalizacyj-

nych oraz instalacja elektryczna części

wspólnej. Zostanie wymieniona stolarka

okienna, drzwi wejściowe do budynku

i drzwi do mieszkań, co wpłynie zarówno

na estetykę, jak również na bezpieczeństwo

pożarowe obiektu. Wszystkie prace termo-

modernizacyjne i wykonanie nowych insta-

lacji ma na celu poprawę warunków miesz-

kalnych.

MZBM-TBS Sp. z o. o., jako generalny in-

westor stawia sobie za cel zakończenie I eta-

pu rewitalizacji osiedla Rudna I do 31-03-

2009r. Zdając sobie sprawę z trudności pla-

nowanego zadania, szczególnie z uwagi

na prowadzenie prac w budynkach zamiesz-

kałych i krótki czas realizacji, dołożymy

wszelkich starań, aby proces inwestycyjny

został przeprowadzony sprawnie z maksy-

malnym ograniczeniem uciążliwości dla

mieszkańców.

Sąsiedztwo nowoczesnego osiedla mieszka-

niowego przy ul. Kilińskiego, bliskość

do centrum miasta w połączeniu z dużą ilo-

ścią zieleni, jaką posiada osiedle Rud-

na I sprawia, że jest to jedno z bardziej atrak-

cyjnych miejsc do zamieszkania w naszym

mieście. Informując Państwa o powyższym,

serdecznie zapraszamy osoby poszukujące

mieszkania do złożenia wniosku o wynajem

lokalu w ramach Towarzystwa Budownictwa

Społecznego (których powstanie 27) lub

wniosku o wykup lokalu mieszkalnego

(do sprzedaży przeznaczone będą 54 loka-

le).

Poniżej przedstawiamy informację o szcze-

gółach dotyczących najmu oraz sprzedaży

mieszkań, które powstaną w ramach naszej

nowej inwestycji. 

WWyynnaajjeemm  llookkaallii  mmiieesszzkkaallnnyycchh  ww rraammaacchh

TTBBSS.. Umowy o wynajem 27 lokali miesz-

kalnych (jednopoziomowych) zostaną za-

warte z osobami spełniającymi warunki Re-

gulaminu Wynajmowania Mieszkań w zaso-

bach MZBM-TBS Spółka z o. o. w Sosnow-

cu (treść Regulaminu dostępna na stronie

internetowej www.mzbm.sosnowiec.pl).

W tym miejscu informujemy wszystkie za-

interesowane osoby, że z dniem 23.06.2008r.

zostało wznowione przyjmowanie wnio-

sków, a wzór wniosku jest dostępny do po-

brania na naszej stronie internetowej.

W tworzeniu listy osób ubiegających się

o najem lokalu na osiedlu Rudna I będą bra-

ły udział w pierwszej kolejności wnioski już

złożone, zawierające deklarację 30% party-

cypacji, a w przypadku niespełnienia wyma-

ganych Regulaminem zasad we wnioskach,

które już zostały złożone, będziemy rozpa-

trywać te, które dopiero do nas wpłyną. 

Na realizację zadań w zakresie TBS planu-

jemy budowę mieszkań jednopoziomowych,

których powierzchnia użytkowa w/g doku-

mentacji technicznej będzie wynosiła

od około 51,00 m2 – 67,00 m2. 

Wszystkie w/w mieszkania będą wykończo-

ne „pod klucz” tzn. gotowe do zamieszkania

z chwilą zawarcia umowy najmu. Zostaną

wyposażone w podłączone do instalacji

urządzenia kuchenne i sanitarne, będą po-

siadały drzwi wewnętrzne oraz wykończe-

nie ścian i podłóg. 

SSpprrzzeeddaażż  llookkaallii  mmiieesszzkkaallnnyycchh  ppoowwssttaałłyycchh

ww wwyynniikkuu  nnaaddbbuuddoowwyy..

Przeznaczone do sprzedaży 54 mieszkania

(dwupoziomowe) zostaną oddane nabyw-

com w stanie developerskim tzn. bez wypo-

sażenia w urządzenia sanitarne, bez wykoń-

czenia docelowego podłóg i ścian oraz bez

stolarki wewnętrznej.

O sprzedaż mieszkań powstałych w ramach

nadbudowy mogą ubiegać się osoby, które

złożą w siedzibie MZBM-TBS Spółka z o. o.

przy ul. Korczaka 7 wniosek o zakup lokalu

mieszkalnego (zamieszczony do pobrania

na podanej powyżej stronie internetowej). 

Sprzedaż lokali o standardzie developerskim

będzie się odbywać na podstawie wartości

wyliczonej według bazowej stawki 3.500,00

zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu.

Na realizację zadania w zakresie sprzedaży

lokali mieszkalnych planujemy budowę

mieszkań dwupoziomowych, których po-

wierzchnia użytkowa w/g dokumentacji

technicznej będzie wynosiła od około

62,00m2 – 81,00 m2.

Z projektem wszystkich pomieszczeń znaj-

dujących się w poszczególnych lokalach

mieszkalnych, które powstaną w ramach

nadbudowy można zapoznać się w siedzibie

MZBM-TBS Spółka z o. o. przy ul. Korcza-

ka 7. 

Serdecznie Zapraszamy.

Zarząd MZBM-TBS Spółka z o. o.

Tel. (032) 364-20–22; tel. (032) 364–20–23; 

tel. (032) 364–20-25.

Sosnowiec, dnia 26.06.2008r.

NOWA INWESTYCJA TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO W SOSNOWCU



Tekst i foto: KKrrzzyysszzttooff  PPoollaacczzkkiieewwiicczz

Stolpa opuścił „Zagłębie” latem 2004

roku. Zdążył jeszcze zagrać w pierw-

szej kolejce sezonu 2004/2005 w me-

czu przeciwko RKS Radomsko, a kil-

ka dni później podpisał kontrakt

z pierwszoligowym norweskim Trom-

po IL i tym samym rozpoczął zagra-

niczne wojaże, które trwają do dziś.

W seniorskiej drużynie „Zagłębia”

zadebiutował jesienią 2001 roku.

W ciągu trzech lat rozegrał w barwach

naszego klubu 60 spotkań ligowych. 18

razy wpisał się na listę strzelców.

W II lidze zaliczył 13 występów, zdo-

był jedną bramkę. 47 razy grał na trze-

cioligowym froncie, strzelając 17 goli.

W sezonie 2003/2004 był najlepszym

strzelcem zespołu. 13 bramek pomogło

drużynie awansować do II ligi. – Kie-

dy pojawiła się oferta z Norwegii długo

się nie zastanawiałem. Pojechałem

na testy, a kilka dni później byłem już

piłkarzem norweskiego klubu. Niestety

później nie wszystko potoczyło się tak

jak to sobie wymarzyłem. Mało gra-

łem, w międzyczasie wylądowałem

w II-ligowym klubie z Belgii, Een-

drachcie Aalst. Ostatecznie odszedłem

z Tromso jesienią 2006 roku – wspo-

mina piłkarz, który z Norwegii prze-

niósł się do Szwecji. Najpierw grał

w trzecioligowym Enkopings SK. 

Wywalczył z nim z resztą awans

do II ligi, a dobra gra zaowocowała

transferem do pierwszoligowego Ge-

fle IF. Po dobrym początku Stolpa po-

nownie miał jednak problemy z wy-

walczeniem miejsca w podstawowym

składzie. Mimo braku zaufania u tre-

nerów Gefle piłkarz próbował przebić

się do wyjściowego składu swojej

drużyny. W maju został jednak posta-

wiony pod ścianą. – Władze klubu

poinformowały mnie, że chcą rozwią-

zać kontrakt, jednocześnie przedsta-

wiły mi ofertę gry na Islandii. Nie

chciałem się ruszać ze Szwecji, zwa-

żywszy, że od kilku miesięcy jestem

ojcem i nie chcieliśmy się z małą tu-

łać po świecie. Ostatecznie zgodziłem

się rozwiązać kontrakt. Miałem dość

siedzenia na ławie, a w Ungmen-

nafélag Grindavíkur miałem od razu

wskoczyć do pierwszego składu – do-

daje Stolpa.

I tak też się stało. Wychowanek

„Zagłębia” z miejsca wdarł się

do pierwszego składu i jak na razie nie

oddaje rywalom miejsca w składzie.

– Czuję się na Islandii dobrze, chociaż

pogoda nie rozpieszcza. Silne wiatry,

do tego dzień polarny, ale zdążyłem się

już do tego przyzwyczaić. Najważniej-

sze, że gram. Rozgrywki trwają tutaj

bardzo szybko, bo już we wrześniu liga

się kończy. Potem nadejdzie noc polar-

na i z grania nici – śmieje się piłkarz.

– Udało mi się jak na razie strzelić

trzy bramki. Dwie w lidze, jedną w pu-

charach. Piłkarsko odżyłem. We wrze-

śniu zobaczymy co dalej. Przyznam

szczerze, że chętnie zmieniłbym klimat

na nieco przyjemniejszy – podkreśla

Stolpa, który na Islandii mieszka wraz

z żoną Kingą i córeczką Amelią.

Tomcio wędrowniczek
Tomasz Stolpa, wychowanek „Zagłębia” Sosnowiec po raz kolejny na przestrzeni ostatnich lat zmienił barwy klubowe. Po grze w Norwegii, Belgii oraz Szwecji
piłkarz rodem z naszego miasta przeniósł się na Islandię, gdzie broni barw pierwszoligowego Ungmennafélag Grindavíkur:

TToommaasszz  SSttoollppaa  ((zz pprraawweejj))  wwrraazz  zz bbrraammkkaarrzzeemm  UUnnggmmeennnnaaffééllaagg
GGrriinnddaavvííkkuurr,,  ŻŻaannkkaarrlloo  SSiimmuunniicceemm,,  zznnaannyymm  ww PPoollssccee  zz wwyyssttęęppóóww
ww PPoolloonniiii  WWaarrsszzaawwaa  nnaa ssttaaddiioonniiee  iissllaannddzzkkiieeggoo  ppiieerrwwsszzoolliiggoowwccaa..

KKuurriieerr  MMiieejjsskkii::  OOdd 1166  cczzeerrwwccaa
ww MMDDKK  „„KKaazziimmiieerrzz””  mmoożż--
nnaa oobbeejjrrzzeećć  wwyyssttaawwęę  ffoottooggrraa--
ffiicczznnąą  pptt..  „„WW ddrrooddzzee  ddoo NNaa--
mmppuullii””..  JJeesstteeśś  aauuttoorreemm  zzddjjęęćć..
SSkkąądd  ttaakkiiee  zzaaiinntteerreessoowwaanniiaa??  
RRaaffaałł  RRyybbaakk:: W pewnym mo-

mencie swojego życia dosze-

dłem do wniosku, że jeżeli teraz

się nie ruszę to już nigdy nie wy-

jadę w żadne ciekawe miejsce.

Spakowałem się, wsiadłem w sa-

molot i poleciałem do Istambułu.

Stamtąd autokarem dalej na Bli-

ski Wschód, a konkretnie do Sy-

rii. Spodobało mi się i od tamtej

pory wyjeżdżam co roku. 

KKMM::  DDookkąądd  uuddaałłoo  CCii  ssiięę
ppoojjeecchhaaćć??
RRRR::  Bardzo lubię Bliski

Wschód, byłem tam już chyba

pięć razy. Odwiedziłem Syrię,

Jordanię i Turcję. Kilka lat temu

wybrałem się do Indonezji.

W ubiegłym roku odwiedziłem

Afrykę. Udało mi się zobaczyć

RPA, Mozambik i Zimbabwe.

W Europie byłem w Grecji,

Czechach i na Słowacji. 

KKMM::  CCzzyymm  ssiięę  ssuuggeerruujjeesszz
pprrzzyy wwyybboorrzzee  ttrraassyy??
RRRR:: Lubię zabytki, a szczegól-

nie te związane ze starożytno-

ścią. Sprawdzam w internecie

i w książkach naukowych, gdzie

jest coś ciekawego do zobacze-

nia i jeżeli jest to możliwe to ja-

dę. Bardzo lubię przyrodę. Dla-

tego ciągnie mnie w miejsca,

gdzie są ciekawe krajobrazy i eg-

zotyczne zwierzęta. To m. in.

dlatego zdecydowałem się lecieć

do Afryki.

KKMM::  WW jjaakkii  ssppoossóóbb  ddooggaadduu--
jjeesszz  ssiięę  zz mmiieejjssccoowwyymmii??  
RRRR:: Mimo pozorów to wcale nie

jest trudne. Znam trochę angiel-

ski. W zasadzie to wystarczy.

W praktyce wygląd to tak, że

wszędzie znajdzie się ktoś, kto

„żyje z turystów”. Oni chcą mi

coś zaproponować, a ja chcę coś

zobaczyć. W takich sytuacjach

z komunikacją nie ma proble-

mów. Poza tym miejscowi są

bardzo zainteresowani tym, jak

żyje się u nas. Zawsze znajdą się

ciekawe tematy do rozmowy, na-

wet mimo bariery językowej. 

KKMM::  JJaakk  wwyygglląąddaa  oorrggaanniizzaaccjjaa
ttaakkiieejj  wwyypprraawwyy??
RRRR:: Trzeba się dobrze przygoto-

wać. Zawsze można znaleźć in-

formacje w internecie od po-

dróżników, którzy już w danym

państwie byli. Można znaleźć

adresy hoteli czy biur organizu-

jących wypoczynek i zwiedza-

nie na miejscu. Poza tym to

przedstawiciele tych firm czeka-

ją, czy to na lotnisku, czy w ho-

telach lub na ulicy i prezentują

swoją ofertę. 

KKMM::  CCoo  zz kkoosszzttaammii??
RRRR:: Najdroższy zawsze jest

transport. Do odległego kraju le-

ci się samolotem, to kosztuje kil-

ka tysięcy złotych. Jeżeli dyspo-

nuje się czasem można próbo-

wać jeździć autostopem, albo

szukać tanich biletów lotniczych

np. czekając do ostatniej chwili

na lotnisku. W zależności

od kraju budżet na jeden dzień

może wynosić np. 10 dolarów, to

znacznie mniej niż nad morzem

w Polsce. Za takie pieniądze

można znaleźć nocleg, moż-

na się wyżywić, zapłacić

za transport i zwiedzanie. To jest

oczywiście opcja dla oszczęd-

nych. Bez większych proble-

mów w egzotycznym kraju

można się utrzymać wydając 15

– 20 dolarów dziennie. Oczywi-

ście jeżeli ktoś lubi wysoki stan-

dard musi wydać znacznie wię-

cej. Niestety drogie są również

atrakcje. Safari w parkach naro-

dowych czy rejsy po morzu po-

łączone z nurkowaniem zawsze

kosztują. Można oszczędzać, ale

nie zawsze się to opłaca. Jakość

usług może wtedy pozostawiać

wiele do życzenia. 

KKMM::  KKttóórryy  wwyyjjaazzdd  uuwwaażżaasszz
zzaa nnaajjbbaarrddzziieejj  nniieebbeezzppiieecczz--
nnyy??
RRRR:: Szczerz mówiąc to nie

wiem. Do tej pory w zasadzie

niewiele przykrego mnie w trak-

cie podróży spotkało. Niebez-

pieczna była Afryka. Dla prze-

ciętnego Europejczyka tamtejsze

kraje w dalszym ciągu są mało

„cywilizowane”. Byłem w Zim-

babwe, gdzie od kilku lat panuje

olbrzymi kryzys, tam nie wy-

chodziłem po zmroku z hotelu.

Byłem zmuszony pić wodę

z kranu, innej po prostu nie by-

ło. Sklepy wyglądały jak nasze

30 lat temu. 

KKMM::  PPooddrróóżżee  ttoo  nniiee  ttyyllkkoo
zzmmiiaannaa kkrraajjoobbrraazzuu,,  aallee  tteeżż
cciieekkaawwaa  kkuucchhnniiaa  ii wwiieellee  iinn--
nnyycchh  aattrraakkccjjii..  JJaakk  zz tteejj  ppeerr--
ssppeekkttyywwyy  oocceenniiaasszz  sswwoojjee  wwyy--
jjaazzddyy??  GGddzziiee  nnpp..  mmoożżnnaa ssppoo--

ttkkaaćć  nnaajjłłaaddnniieejjsszzee  ddzziieewwcczzyy--
nnyy??
RRRR::  Jeżeli chodzi o potrawy to

bardzo lubię owoce morza. Kre-

wetki, kalmary, ośmiornice. Naj-

lepszy posiłek jadłem w Mo-

zambiku. Zdecydowałem się

na langustę. Była wyśmienita.

Co do pięknych dziewczyn, to są

wszędzie. W Azji, Afryce,

na Bliskim Wschodzie czy

w Polsce. Trudno powiedzieć

gdzie są najładniejsze. Te z dale-

kich krajów są po prostu egzo-

tyczne. Jeżeli chodzi o ciekawe

czy śmieszne zdarzenie to kie-

dyś z Syrii do Turcji wracałem

przemytniczym autokarem. Po-

jazd był po syryjskiej stronie

przez kilka godzin czymś

w środku faszerowany. Potem

już po tureckiej stronie granicy

policja zorganizowała obławę.

Obsługa autokaru zmieniła tra-

sę, wjechała w polną drogę

i ukryła pojazd w krzakach. Po-

wiedzieli mi żebym się nie przej-

mował, zaraz podstawią jakiś sa-

mochód. Czułem się jak w fil-

mie akcji. 

KKMM::  CCoo  jjaakkoo  PPoollaakkaa  nnaajjbbaarr--
ddzziieejj  CCiięę  zzaasszzookkoowwaałłoo,,  zzaa--
sskkoocczzyyłłoo  ww oobbccyycchh  kkuullttuu--
rraacchh??
RRRR:: Do wyjazdów przygotowu-

ję się dość rzetelnie. Staram się

poznać obyczaje panujące w kra-

ju, do którego jadę. Trudno w ta-

kim wypadku mówić o szoku.

Niespodzianek jest jednak bez li-

ku. W Syrii zdarzało mi się być

na ulicy zapraszanym przez

miejscowych do domu np.

na śniadanie. Arabowie są bar-

dzo gościnni i mili. Zupełnie in-

ni niż przedstawiani w naszej te-

lewizji czy gazetach. U nich jest

zwyczaj, że mężczyźni idąc uli-

cą trzymają się za ręce i nie ma

to nic wspólnego z orientacją

seksualną. U nas coś takiego nie

byłoby możliwe. 

KKMM::  SSłłyysszzaałłaamm,,  żżee  ppoo kkttóó--
rryymmśś  wwyyjjeeźźddzziiee  mmiiaałłeeśś  kkłłooppoott
zzee  ssłłuużżbbaammii  cceellnnyymmii??
RRRR:: To wynikało niestety z mo-

jej niewiedzy. Nie zawsze moż-

na się przygotować w 100 pro-

centach do wyjazdu. Z Indone-

zji przywiozłem kilkanaście

fragmentów rafy koralowej.

Oczywiście na teren Unii Euro-

pejskiej rafy wwozić nie można.

W Indonezji na plażach leżą to-

ny potrzaskanych przez sztormy

fragmentów rafy, pozbierałem

co ciekawsze okazy, ale nic nie

zniszczyłem. Jednak moje tłu-

maczenie nie trafiło do celników. 

KKMM::  CCoo  ppllaannuujjeesszz  ww ttyymm  rroo--
kkuu??
RRRR::  W tym roku wybieram się

na Krym. Zabieram rower

i po półwyspie będę się poruszał

na dwóch kółkach. 

KKMM::  ŻŻyycczzęę  zzaatteemm  wwssppaanniiaałłeejj
wwyypprraawwyy  ii ddzziięękkuujjęę  zzaa rroozzmmoo--
wwęę..

Rozmawiała: 

UUrrsszzuullaa  PPiisszzcczzeekk
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Umowy zawierane
poza lokalem
przedsiębiorstwa

AAddrriiaannnnaa PPeećć  MMiieejjsskkii  RRzzeecczznniikk  KKoonnssuummeennttóóww

Wielu konsumentów spotkało się zapew-

ne z możliwością robienia zakupów czy

zamówienia usługi we własnym mieszka-

niu. Ewentualnie podczas zorganizowa-

nego spotkania, czy imprezy (np. pokazy

pościeli, naczyń). Takie zakupy mają

miejsce zazwyczaj wtedy, gdy przycho-

dzi do nas akwizytor i proponuje zakup

zaoferowanego towaru lub skorzystanie

z usługi. Także wtedy, gdy firma przysy-

ła zaproszenie do wzięcia udziału w po-

kazie towarów organizowanych, czy to

w domu kultury, w szkole, w restauracji,

czy też gdy zawieramy umowę np. w pra-

cy itp. 

Umowy sprzedaży czy usług, które

zawierane są z inicjatywy sprzedawcy

– usługodawcy poza siedzibą jego firmy

nazywane są umowami zawartymi po-

za lokalem przedsiębiorstwa. 

W związku z tym, że to sprzedawca

z konkretną ofertą przychodzi do konsu-

menta, który nie ma możliwości wyboru

i porównania innych towarów danego ro-

dzaju, a decyzja ogranicza się jedynie

do kwestii kupić lub nie, konsument jest

szczególnie chroniony przez prawo. 

Po pierwsze z takiej umowy moż-

na zrezygnować w terminie do 10 dni

od jej zawarcia, bez podawania przyczyn.

Kupujący ma zatem czas do namysłu

i może z takiego zakupu się wycofać.

Bardzo ważne jest, że taka rezygnacja,

w prawie nazywana odstąpieniem musi

być złożona na piśmie, które następnie

wystarczy wysłać do sprzedawcy. 

Jeśli pismo przekazujemy do rąk

sprzedawcy zadbajmy o potwierdzenie je-

go przyjęcia. W przeciwnym razie nie bę-

dziemy mogli udowodnić, że dokonali-

śmy odstąpienia od umowy.  Warto rów-

nież zwrócić uwagę na obowiązki jakie

ma sprzedawca przychodzący do nasze-

go domu czy pracy z ofertą sprzedaży. 

SSpprrzzeeddaawwccaa  mmuussii::

– okazać przed zawarciem umowy doku-

ment potwierdzający prowadzenie dzia-

łalności gospodarczej i dowód tożsamo-

ści lub jeśli jest pracownikiem przedsię-

biorcy umocowanie (pełnomocnictwo)

do działania; 

– poinformować na piśmie o prawie od-

stąpienia od umowy w terminie 10 dni; 

wręczyć wzór oświadczenia o odstąpie-

niu od umowy z własnymi danymi (imię

nazwisko (nazwa), adres); 

– wręczyć pisemne potwierdzenie zawar-

cia umowy ze wskazaniem istotnych jej

elementów takich, jak przedmiot, data ce-

na.

Jeśli konsument skieruje do sprzedaw-

cy pisemne oświadczenie o odstąpieniu

od umowy, jest ona uważana za w ogóle

nie zawartą, a kupujący i sprzedawca mu-

szą sobie zwrócić to co od siebie otrzy-

mali w terminie 14 dni. 

Jeśli natomiast sprzedawca nie poin-

formuje konsumenta na piśmie o prawie

do odstąpienia od umowy termin 10 dni

nie rozpoczyna biegu. Konsument może

wówczas odstąpić od umowy w terminie

10 dni od uzyskania informacji

o w/w prawie, a jeśli to nie nastąpi, to

w ciągu 3 miesięcy od jej wykonania. 

Odstąpienie w terminie od umowy za-

wartej poza lokalem przedsiębiorstwa

oznacza, że konsument jest zwolniony

z wszelkich zobowiązań i nie mogą być

na niego nałożone jakiekolwiek koszty

czy to w postaci kary umownej, czy od-

stępnego.Termin 10-dniowy do odstąpie-

nia od umowy jest zachowany jeżeli

oświadczenie zostanie nadane przed jego

upływem. 

Pozytywnie zakręcony
Rozmowa z RRAAFFAAŁŁEEMM  RRYYBBAAKKIIEEMM, dyrektorem Miejskiego Domu Kultury w Kazimierzu



ZZ „„KKuurriieerreemm””  ppoo mmiieeśścciiee

0011..  0066.. – po raz pierwszy z Bia-

łegostoku do Bielska-Białej wy-

ruszył pociąg „Zamenhof”.

Promocyjne spotkanie odbyło

się również w naszym mieście.

Pociąg zatrzymał się na sosno-

wieckim dworcu witany przez

grupę esperantystów z Sosnow-

ca i Dąbrowy Górniczej.

0033..  0066. – powołano pięciu człon-

ków Kapituły Odznaki „Zasłu-

żony dla Miasta Sosnowca”.

W skład Kapituły weszli: Maria

Pulinowa, Emilian Kocot, Tade-

usz Wnuk, Jan Rodzoń i Jacek

Rykała. Wybrane osoby będą za-

siadać w Kapitule przez pięć lat.

0066..  0066.. – śląskie i zagłębiowskie

organizacje feministyczne od-

wiedziła minister Elżbieta Ra-

dziszewska, Sekretarz Stanu,

Pełnomocnik Rządu do Spraw

Równego Traktowania.

0066..  0066..  – w Świetlicy Terapeu-

tycznej „Świetlik”, działającej

przy Centrum Usług Socjalnych

i Wsparcia zorganizowany został

III Konkurs Plastyczny „Po stop-

niach tęczy”. Celem konkursu

była integracja dzieci ze świetlic

środowiskowo-socjoterapeutycz-

nych.

0066..  0066..  – w ramach IV Sosno-

wieckich Dni Literatury gościem

Biblioteki Głównej był poeta

i tłumacz Tomasz Różycki.

0077..  0066..  – Miejski Klub im. Ja-

na Kiepury zorganizował III Sło-

neczny Turniej Tańca Towarzy-

skiego. 

0077..  0066.. – w Zespole Szkół Spe-

cjalnych nr 1 odbył się festyn in-

tegracyjny, który przebiegał

pod hasłem „Niech świat będzie

bez barier”. 

1144..  0066. – odbyła się IX edycja

międzynarodowej imprezy „Od-

ra rzeką integracji. Pływadła

2008”. I nagrodę za pływadło

„Most Przyjaźni” odebrali człon-

kowie Regionalnego Stowarzy-

szenia Kulturalnego – Koła

Sportowego „Niwka” z Sosnow-

ca. Pływadło przedstawiało łódź,

na której był umieszczony most

stanowiący symbol łączenia lu-

dzi ponad podziałami regional-

nymi, społecznymi i ekonomicz-

nymi. 

1177..  0066.. – według rankingu tygo-

dnika „Wprost” Urząd Miejski

w Sosnowcu zajmuje I miejsce

na najbardziej oszczędny urząd

wśród miast na prawach powia-

tu. 

2222..  0066..  – w Miejskim Klubie im.

Jana Kiepury odbył się koncert

charytatywny w wykonaniu ze-

społu KOMPLET z Pszczyny.

Dochód z koncertu przeznaczo-

ny został dla dzieci z Zespołu

Opiekuńczo-Wychowawczego

nr 3. Współorganizatorem kon-

certu był Kościół Adwentystów

Dnia Siódmego z Sosnowca.

2277..  0066.. – w Miejskim Domu

Kultury „Kazimierz” odbyło się

spotkanie autorskie z sosnowiec-

kim pisarzem, Januszem Osiń-

skim.

2277..  0066..  – w Muzeum podsumo-

wano XII edycję konkursu histo-

rycznego „Sosnowiec – moje

miasto”. I miejsce i Puchar Prze-

wodniczącego Rady Miejskiej

zdobyło Gimnazjum nr 11,

II – Gimnazjum nr 18,

a III – Gimnazjum nr 2.

2288..  0066..  – w jednej z wież kościo-

ła św. Tomasza Apostoła zamon-

towano unikatowy zestaw dzwo-

nów carllionów. Podobne znaj-

dują się tylko w Rybniku

i na Jasnej Górze. Carlliony mo-

gą wygrywać tysiąc melodii,

a sto bez trudu można zaprogra-

mować.

2299..  0066.. – w wieku 76 lat zmarła

w Warszawie sosnowiczanka,

Anka Kowalska. Dziennikarka

i pisarka była autorką głośnej po-

wieści „Pestka” sfilmowanej

przez Krystynę Jandę. UU

Pięć pism moralnych to teksty, które – jak pisze

Umberto Eco – „mają charakter etyczny, to znaczy do-

tyczą tego, co należałoby robić tego; czego robić się

nie powinno, bądź wreszcie tego, czego za żadną cenę

robić nie wolno”.

Autor Imienia Róży dotyka najważniejszych zagad-

nień współczesności, takich jak stałe zagrożenie odra-

dzającym się faszyzmem, tolerancja czy rola mediów.

Eco – choć porusza tematy poważne – czyni to jed-

nak z zacięciem i pasją, które sprawią, że książka zain-

tryguje nie tylko specjalistów od etyki.
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Umberto Eco

Pięć pism moralnych

Tłum. Ireneusz Kania



Wśród rocznicowych publikacji na temat

Marca 1968, ta jest absolutnie wyjątkowa.

O tym, co się wydarzyło, nikt nie może

opowiedzieć lepiej od samych zainteresowa-

nych. Mimo nadal niezwykle żywych emo-

cji, rozmówcy potrafią być zadziwiająco

obiektywni, a dramatyczne chwile, jakie

przeżyli, pamiętają z fotograficzną dokład-

nością. Przymusowy wyjazd z Polski jest je-

dynie kulminacją każdej z opowieści, bo

wszystkie te historie mają swój, często dra-

matyczny i tragiczny prolog w przeszłości,

i nierzadko zaskakujący epilog. Niepowta-

rzalne i głęboko osobiste. 

TTeerreessaa  TToorraańńsskkaa  

urodzona w Wołkowysku, dziennikarka i pi-

sarka. W latach 70. współpracowała z tygo-

dnikiem „Kultura”, później także z paryską

„Kulturą”. Jest autorką książki Oni – wy-

wiadów z byłymi komunistycznymi decy-

dentami i dygnitarzami o ich roli w budo-

waniu PRL-u. Książka stała się światowym

bestsellerem. Została przetłumaczo-

na na trzynaście języków i weszła do kano-

nu obowiązujących lektur na wydziałach

nauk społecznych i politycznych uniwersy-

tetów w wielu krajach. Za książkę autorka

otrzymała nagrodę podziemnej Solidarno-

ści (1985r) oraz PEN Clubu (2000r). Była

także autorką talk-show „Teraz Wy” w TVP

2 i cyklu programów telewizyjnych (Po-

wtórka z PRL’u oraz Władza). Jest pierw-

szą laureatką Nagrody im. Barbary Łopień-

skiej (2005r) za najlepszy wywiad prasowy.

Od 2000r. pracuje w „Dużym Formacie”,

reporterskim dodatku do „Gazety Wybor-

czej”, gdzie publikuje rozmowy z czołowy-

mi postaciami polskiej sceny publicznej.

Teresa Torańska 

Jesteśmy. Rozstania ‘68

Świat Książki, 2008 
W księgarniach od 15 maja
Cena 49,90 zł

Humor, wzruszenia i… zbrodnia

Dla Kate Klein, która niemal przypad-

kiem została matką trojga dzieci, małe

miasteczko, w jakim zamieszkała, jest

pełne przykrych niespodzianek. Niegdyś

kochający mąż rzadko bywa w domu,

a supermatki z placu zabaw zadzierają

nosa. Gdy jedna z nich zostaje zamordo-

wana, znudzona rutyną obowiązków Ka-

te rozpoczyna prywatne śledztwo. Pro-

wadzi je w poniedziałki, środy i piątki

między 8.45 a 11.30, gdy dzieci są

w przedszkolu.

I wpadając w nieludzkie tarapaty, odkrywa

zdumiewające sekrety, które składają się

na „drugie życie” z pozoru idealnego mia-

steczka... Autorka, prócz wrodzonego po-

czucia humoru, ma niebywały dar podpa-

trywania codzienności i doskonale umie

opisywać rozterki dzisiejszych kobiet.

Jennifer Weiner

Mamuśki gotowe na wszystko

Świat Książki, 2008 
W księgarniach od czerwca
Cena 29,90 zł
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rozrywka
BBAARRAANN  ((2211..0033..  ––  1199..0044..)) – Podczas
tegorocznych wakacji będziesz łączyć
przyjemne z pożytecznym. Znaczną
część urlopu poświęcisz na remonty,
zmiany w domu lub własną naukę. Po-
dejmiesz również pewne postanowie-
nia, np. żeby schudnąć pięć kilo.
BBYYKK  ((2200..0044..  ––  2200..0055..)) – Lato przynie-
sie Ci prawdziwy relaks i odprężenie.
Wiele beztroskich dni i słodkie leni-
stwo. Niezależnie od tego, czy spę-
dzisz urlop na polskiej wsi czy w egzo-
tycznym kraju – naładujesz akumulato-
ry na cały rok. Udany lipiec.
BBLLIIŹŹNNIIĘĘTTAA  ((2211..0055..  ––  2211..0066..)) – Sier-
pień to wymarzony okres na wczasy
tam, gdzie inni zatroszczą się o Ciebie
i Twoich bliskich. Możesz pojechać np.
do spa albo wybrać się tam, gdzie bę-
dą okazje do zawarcia miłych znajo-
mości. W lipcu udana wycieczka.
RRAAKK  ((2222..0066..  ––  2222..0077..)) – Niezłym wa-
kacyjnym rozwiązaniem dla stałych
związków będzie wysłanie dzieci na
kolonie, a wtedy – „chata” tylko dla
Was. Nikt nie marudzi i niczego nie
chce. Zauważycie, że od razu ubędzie
Wam lat i będziecie od nowa zako-
chani.
LLEEWW  ((2233..0077..  ––  2222..0088..))  – Tegoroczne
wakacje mogą być ważnym wydarze-
niem w życiu Twoim i Twojej rodziny.
Wszyscy zasłużyliście na atrakcje i wy-
poczynek w innym miejscu niż to, do
którego jeździcie co roku. Najlepiej za-
graniczną wycieczkę w nieznane.
PPAANNNNAA  ((2233..0088..  ––  2222..0099..))  – Wakacje
dostarczą Ci wszystkiego oprócz nudy.
Nie licz także na bezczynność. Zresztą
chyba Ci na niej nie zależy. Lipiec jest
na przykład korzystny na remonty, zaś
sierpień – na rodzinny wyjazd. Dawno
nie byliście nad Bałtykiem!
WWAAGGAA  ((2233..0099..  ––  2222..1100..)) – W lipcu bę-
dziesz jeszcze pochłonięty pracą lub
rodzinnymi obowiązkami. Ale za to od
początku sierpnia naprawdę poczu-
jesz, że są wakacje. Dostaniesz za-
strzyk energii. Może aktywne wczasy
połączone z gubieniem kilogramów? 
SSKKOORRPPIIOONN  ((2233..1100..  ––  2211..1111..))  – Aż do
połowy sierpnia będzie Ci szkoda cza-
su na beztroskie leniuchowanie. I wca-
le nie będziesz z tego powodu nieza-
dowolony, gdyż będzie to okres na zre-
alizowanie swoich planów dotyczących
kariery, finansów i rodziny.
SSTTRRZZEELLEECC  ((2222..1111..  ––  2200..1122..)) – Bę-
dziesz trochę leniuchować, ale spę-
dzisz urlop głównie aktywnie. Np. spró-
bujesz żeglarstwa, weźmiesz lekcje
jazdy konnej lub zrobisz prawo jazdy
na wakacyjnym kursie. Na wyjazd z ro-
dziną wybieraj raczej sprawdzone miej-
sca.
KKOOZZIIOORROOŻŻEECC  ((2211..1122..  ––  2200..0011..)) –
Podczas tegorocznych wakacji otworzą
się przed Tobą rozmaite możliwości.
Mogą to być zarówno dalekie wyprawy,
jak i zarabianie pieniędzy. Pewne waż-
ne sprawy posuną się do przodu, a Ty
odniesiesz konkretne korzyści.
WWOODDNNIIKK  ((2211..0011..  ––  2200..0022..))  – Ponieważ
lubisz niespodzianki, tego lata nie powi-
nieneś narzekać. Jeśli nie wypali wy-
jazd, znajdziesz się w innym, ciekaw-
szym miejscu. Albo zamiast pracować
wyrwiesz się z bliską osobą gdzieś,
gdzie można odpocząć. Zdaj się na los.
RRYYBBYY  ((2211..0022..  ––  2200..0033..))  – Pod koniec
lipca tylko relaks, odpoczynek i odprę-
żenie. Sprytnie pogodzisz pracę z ży-
ciem rodzinnym i osobistymi sprawami.
Pełny luz dopiero w połowie sierpnia i
wtedy wyrwiesz się z miasta na dłużej.
Nawet komary Cię nie zirytują. VVEENNAA

hhoorroosskkoopp
Litery z pól dodatkowo ponume-

rowanych w prawym dolnym rogu

dadzą rozwiązanie, które prosimy

przesłać wraz z wyciętym nume-

rem krzyżówki, pod adresem re-

dakcji do 25 lipca Wśród autorów

poprawnych rozwiązań rozlosowa-

ne zostaną nagrody, które prosimy

odbierać osobiście w Redakcji.

PPoozziioommoo:: 1 – wydzielina sosny, 5

– wędkarz zakłada na niego roba-

ka, 8 – puls, 9 – ten sam film zro-

biony po latach, 10 – np. Dolittle,

11 – dom Eskimosów, 12 – drob-

na różnica, 14 – siódmy przypa-

dek w deklinacji, 16 – kolor w kar-

tach, 17 – sposobność, 19 – rzad-

kie imię męskie, 21 – kwaśna

przyprawa, 22 – nie z każdej bę-

dzie chleb, 25 – pododdział w

wojsku lub pierwiastek chemicz-

ny, 28 – tam warzy się piwo, 29 –

rynek w starożytnym greckim

mieście, 30 – kawał byle jakiego

mięsa rzucany psu, 32 – na ścia-

nie, a nie farba, 34 – udziela porad

prawnych, 35 – karnawałowa, an-

drzejkowa…, 36 – imię Teligi, 37

– zespół z Robertem Gawlińskim,

38 – złudzenie wzrokowe, 39 – zo-

bojętnienie.

PPiioonnoowwoo::  1 – zawieszony pod su-

fitem, 2 – miasto nad Jeziora-

kiem, 3 – nie wierzy w Boga, 4 –

pracownia artysty, 5 – dział rol-

nictwa, 6 – postument, 7 – niejed-

na w wesołym miasteczku, 13 –

człowiek nieustępliwy, 15 – mek-

sykańscy Indianie, 18 – nie dziś i

nie wczoraj, 20 – na drzwiach po-

koju hotelowego, 23 – w gardero-

bie niemowlaka, 24 – europejskie

państwo na wyspie, 26 – repera-

cja, 27 – środek lokomocji w We-

necji, 28 – bitwa, 31 – kłamca, 33

– figiel. 

RRoozzwwiiąązzaanniiee  zz kkrrzzyyżżóówwkkii  nnuummeerr  66::  SSUUSSAANNNNEE DDUUNNLLAAPP  ––  PPOOCCAAŁŁUUNNEEKK LLIISSZZTTAA
NNaaggrrooddyy  oottrrzzyymmuujjąą::  Elżbieta Srokosz, Ryszard Kwiecień, Krystyna Witkowska

UWAGA! Jedna osoba może przysłać 1 rozwiązanie. Nagrody można odbierać w ciągu miesiąca od daty ukazania się „Kuriera”

Krzyżówka nr 7

Nagrody ufundowała księgarnia "Świat Książki", mieszcząca się w

Sosnowcu, przy ul. Modrzejowskiej 20. Księgarnia zaprasza

Czytelników od poniedziałku do piątku, w godz. od 9 do 19, w soboty

od 10 do 14.

Wędrówki w krainę

filozofów to zapis

audycji z udziałem

księdza Józefa Tisch-

nera emitowanych

pod koniec lat 80

w Programie 3 Pol-

skiego Radia, a na-

stępnie w Polskim

Radiu Kraków. 

Nawiązując do poglądów

wielkich myślicieli, jak św. Au-

gustyn, Kartezjusz, Ricoeur czy

Mistrz Eckhart, ksiądz Tischner

mówił o podstawo-

wych kwestiach filo-

zoficznych, a zara-

zem sprawach waż-

nych dla każdego

człowieka. Każdy

z nas bowiem zadał

sobie chyba choć raz

pytanie, czym jest

myślenie, jak odróżnić prawdę

od złudzenia, jak działa ludzka

wola albo na czym polega zło. 

Dodatkiem do książki jest

płyta MP3 z audycjami.

Józef Tischner

Wędrówki w krainę filozofów

Wyd. ZNAK

KKoonnkkuurrss

WWyyddaawwnniiccttwwaa

ZZNNAAKK KM 7:

PPooddaajj  ttyyttuułł  iinnnneejj  ppoowwiieeśśccii
UUmmbbeerrttoo  EECCOO

Pierwsze 5 osób, które przyjdą

do naszej redakcji (Sosnowiec,

ul. 3 Maja 22, pokój nr 9) z ak-

tualnym wydaniem „Kuriera

Miejskiego” nr 7 i prawidłowo

odpowiedzą na zadane pytanie

otrzyma nagrodę książkową.

KKoonnkkuurrss

WWyyddaawwnniiccttwwaa

ŚŚwwiiaatt  KKssiiąążżkkii KM 7:

PPooddaajj  ttyyttuułł  kkssiiąążżkkii  TTeerreessyy
TToorraańńsskkiieejj,,  kkttóórraa  ssttaałłaa  ssiięę
bbeessttsseelllleerreemm

Pierwsze 4 osoby, które przyjdą

do naszej redakcji (Sosnowiec,

ul. 3 Maja 22, pokój nr 9) z ak-

tualnym wydaniem „Kuriera

Miejskiego” nr 7 i prawidłowo

odpowiedzą na zadane pytanie

otrzyma nagrodę książkową.
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Jeszcze kilka miesięcy temu

emocjonowaliśmy się występa-

mi piłkarzy „Zagłębia” w ekstra-

klasie. To już jednak przeszłość.

Najbliższy czas to trzecioligowa

rzeczywistość. Bo chociaż liga,

w której zagra ekipa z Sosnowca

nosi nazwę drugiej, to de facto

naszym piłkarzom przyjdzie się

potykać z rywalami na trzecioli-

gowych obiektach, a karuzela

nazewnicza to efekt reformy roz-

grywek. Kilkanaście dni temu

zawodnicy poznali ligowych ry-

wali. Kibice jeszcze nie znają

pełnego składu drużyny, której

marzy się tylko roczna banicja

w trzeciej lidze.

Na razie wiadomo, że „Za-

głębia” zagra w grupie zachod-

niej II ligi. Trenerem zgodnie

z obietnicami pozostał Piotr

Pierścionek, który w nowym se-

zonie będzie sobie musiał pora-

dzić bez kilku zawodników, któ-

rzy do niedawna byli motorami

napędowymi sosnowieckiego te-

amu. Klub opuścili Marcin Folc

(Piast Gliwice), Marcin Komo-

rowski, Bartłomiej Chwalibo-

gowski (obaj powrót do GKS

Bełchatów), Patryk Małecki (po-

wrót do Wisły Kraków), Jewhen

Kopyl (Zagłębie Lubin). No-

wych pracodawców szukają so-

bie Dżenan Hosić, Sebastian Ol-

szar, Arkadiusz Kłoda, Adam

Bensz i Adrian Marek. Dwaj

ostatni są blisko podpisania kon-

traktów z Arką Gdynia.

Z grona graczy doświadczo-

nych dalszą chęć gry w So-

snowcu wyrazili Tomasz Łu-

czywek, Tomasz Ciesielski, Ra-

fał Berliński i Rafał Bałecki.

Ponadto w klubie pozostaje

grupa utalentowanej młodzieży

z Michałem Skórskim na czele.

Kto poza tym będzie bronił

barw „Zagłębia”? Jak na razie

kontrakty podpisali obrońca

Dawid Bartos, ostatnio grający

w Hetmanie Zamość oraz

bramkarz Maciej Gostomski,

wypożyczony na rok z Legii

Warszawa. Niemal przesądzone

jest przyjście do drużyny Rafa-

ła Sikory z Unii Ząbkowice.

Podczas pierwszych sparingów

błysnął napastnik Naprzodu Ję-

drzejów Krzysztof Myśliwiec

i on też może liczyć na angaż.

– Cały czas penetrujemy rynek.

Brakuje nam bocznych pomoc-

ników. Jesteśmy zadowoleni

z Myśliwca i może to on będzie

partnerem Bałeckiego w ataku.

W przodzie także mamy mały

deficyt. Zobaczymy co przynio-

są najbliższe dni. Powoli domy-

kamy kadrę. Ciężko będzie za-

stąpić takich graczy jak Hosić

czy Komorowski, ale musimy

sobie jakoś dać radę. Nie chce-

my wypożyczać piłkarzy z in-

nych klubów. Chcemy postawić

na zawodników z regionu.

W Sosnowcu i okolicach mamy

sporo utalentowanej młodzieży.

Nie widzę sensu ściągać graczy

z innych ośrodków, ogrywać,

a potem nie mieć z nich żad-

nych korzyści. Wyjątkiem bę-

dzie tylko Gostomski – mówi

trener „Zagłębia”.

Niewykluczone, że w klubie

zostanie Słowak Vladimir Bed-

nar, który jak na razie nie znalazł

sobie nowego klubu. Gdyby

zgodził się na dalszą grę w So-

snowcu, środek pola byłby

o wiele mocniejszy.

Oprócz przygotowań na wła-

snych obiektach piłkarze wyjadą

na 10-dniowy obóz do Dzierżo-

niowa. Tam też rozegrają trzy

sparingi. Ponadto po powrocie

ze zgrupowanie zmierzą się

w trzech grach kontrolnych. 19

lipca z Beskidem Andrychów

i Kmitą Zabierzów, 26 lipca

z Przebojem Wolbrom. 

– Rotacje w składzie będą

spore, ale przy spadku o dwie

klasy rozgrywkowe to nieunik-

nione. Spraw finansowych nie

chciałbym w tej chwili poruszać.

Prowadzimy rozmowy z poten-

cjalnymi sponsorami i tak na do-

brą sprawę jeszcze nie wiemy ja-

kim budżetem będziemy dyspo-

nować. Najważniejsze, żeby był

jak najwyższy – mówi Paweł

Hytry, prezes „Zagłębia”.

Nie od dziś wiadomo, że

sporo zależeć będzie od sprzeda-

ży Adriana Marka, wycenionego

przez klub na milion złotych. Ta-

kich pieniędzy raczej nikt nie

wyłoży, ale jeśli „Zagłębiu” uda

się zarobić na tym transferze

około 600 tysięcy to nikt w So-

snowcu nie będzie płakał.

Optymistą jest także Krzysz-

tof Szatan, właściciel „Zagłę-

bia”. – Wielu nas już pogrzeba-

ło, ale my się tak łatwo nie da-

my. Robimy swoje i chociaż nie

jest łatwo nie załamujemy się.

Marzeniem byłoby szybkie wy-

grzebanie się z trzeciej ligi, ale

na to składa się wiele czynni-

ków. Pewne sprawy wyprosto-

waliśmy. Teraz działamy w in-

nych realiach. Trzecia liga to

nie ekstraklasa. Zobaczymy jak

będziemy prezentowali się spor-

towo. Mimo różnych niepowo-

dzeń jestem mimo wszystko

optymistą – podkreśla właści-

ciel klubu.

Powyżej prezentujemy rywa-

li, z którymi przyjdzie się mie-

rzyć „Zagłębiu” w najbliższym

sezonie.

Sytuacja klubu z Sosnowca

jest dramatyczna. Nie ma pie-

niędzy, nie ma zawodników,

nie ma trenera i nie ma na-

dziei na lepsze jutro.

Z dniem 30 czerwca wyga-

sła umowa na sponsorowanie

klubu z firmą BH – Steel

Energia. Jak do tej pory spół-

ka bezskutecznie próbowała

znaleźć nowego właściciela.

Pojawiło się wprawdzie świa-

tełko w tunelu, ale jak na ra-

zie na nadziejach się skończy-

ło. Jeszcze w trakcie trwania

ubiegłorocznych rozgrywek

działaczom udało się znaleźć

sponsora z branży turystycz-

nej, który miał kupić klub

i utrzymywać go przez naj-

bliższe lata. Skończyło się

na podpisaniu umowy przed-

wstępnej. – Przedwstępne

umowy o sprzedaży i sponso-

ringu klubu zostały podpisane

na początku negocjacji. Kilka

tygodni po tamtym spotkaniu

miała nastąpić ostateczna fi-

nalizacja. Niestety jak do tej

pory do niej nie doszło. Kilka-

krotnie się umawialiśmy, ale

potencjalnemu sponsorowi za-

wsze coś wypadało – mówi

rozżalony Paweł Kaczmar-

czyk, prezes klubu.

30 czerwca władze klubu

po raz kolejny dostały zapew-

nienie potencjalnego sponso-

ra, że do spotkania i finaliza-

cji rozmów wreszcie dojdzie.

Niestety i tym razem zasłużo-

ny klub został wystawiony

do wiatru. – Sponsor zapewnił

nas, że pieniądze zostały prze-

lane na konto. 

Sprawdzaliśmy każdego

dnia i nic. Jeszcze czekamy,

ale powoli opadają nam ręce

– dodaje Kaczmarczyk.

Najczarniejszy, a zarazem

najbardziej realny scenariusz

na chwilę obecną to sprzedaż

miejsca w lidze. Mimo że klub

nie ma ani siatkarzy, ani trenera

został zgłoszony do rozgrywek.

– Zrobiliśmy to, bo póki jest na-

dzieja, choćby najmniejsza,

trzeba walczyć. Z obiecanym

budżetem możemy zbudować

zespół, który spokojnie powi-

nien utrzymać się w lidze. Ry-

nek jest mocno przebrany, ale

jest jeszcze w kim wybierać.

Najpierw muszę mieć jednak

czarno na białym napisane, że

mamy właściciela i sponsora,

który wyłoży pieniądze. Jeśli

będę miał takie gwarancje bio-

rę się za szukanie trenera

i siatkarzy. Na razie z nikim

nie podpisywałem umowy, bo

trudno obiecywać złote góry

gdy człowiek nie wie co przy-

niesie kolejny dzień. Jeśli do-

szłoby ostatecznie do sprzeda-

nia miejsca w lidze, wówczas

w Sosnowcu zostaliby junio-

rzy, którzy graliby w niższej

lidze. Najbliższe tygodnie

przyniosą finał całej tej niewe-

sołej historii – podkreśla za-

smucony sternik Płomienia. 

KKrrzzyysszzttooff  PPoollaacczzkkiieewwiicczz

Trzecia liga tylko przez rok?
W Sosnowcu wierzą, że „Zagłębie” szybko wygrzebie się z trzecioligowego bagna

MMaacciieejj  GGoossttoommsskkii,,  bbrraammkkaarrzz  LLeeggiiii  WWaarrsszzaawwaa  pprrzzeezz  nnaajjbblliiżżsszzyy  rrookk  bbęęddzziiee  ssttrrzzeeggłł  bbrraammkkii
ZZaaggłłęębbiiaa..  GGoollkkiippeerr  zzoossttaałł  wwyyppoożżyycczzoonnyy  ddoo SSoossnnoowwccaa  aabbyy  ww ttrrzzeecciieejj  lliiddzzee  ssiięę  ooggrraaćć  ii bbyyćć
ww pprrzzyysszzłłoośśccii  ppiieerrwwsszzyymm  bbrraammkkaarrzzeemm  aakkttuuaallnneeggoo  mmiissttrrzzaa  PPoollsskkii..

Już nic nie uratuje
Płomienia?!
Chyba tylko cud może sprawić, że siatkarze Płomienia zagrają w najbliższym sezonie w PLS
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Czarni Żagań, Elana Toruń, Gawin Królewska Wola, GKS
Tychy '71, Jarota Jarocin, Kotwica Kołobrzeg, Lechia Zielo-
na Góra, Miedź Legnica, MKS Kluczbork, Nielba Wągro-
wiec, Pogoń Szczecin, Polonia Słubice, Raków Częstocho-
wa, Tur Turek, Unia Janikowo, Victoria Koronowo, Zagłębie
Sosnowiec, Zawisza Bydgoszcz.

Rekordy i nominacje
To był udany miesiąc dla lekkoatletów MKS-MOS Płomień.
Dagmara Stala i Filip Totoś wywalczyli prawo startu w
mistrzostwach świata juniorów, a Krzysztof Brzozowski został
rekordzistą Polski młodzików w pchnięciu kulą

Podczas lekkoatletycznych mi-

strzostw świata juniorów, które od-

będą się w Bydgoszczy, Dagmara

Stala będzie walczyć o medal

w konkursie rzutu młotem, nato-

miast Filip Totoś stanie do rywali-

zacji w biegu na 200 metrów.

Dagmara ma zaledwie 17 lat,

ale nie przeszkadza jej to toczyć

zaciętych bojów w zawodach ju-

niorskich. Złota medalistka mi-

strzostw Polski młodzików z 2006

roku oraz zwyciężczyni Ogólno-

polskiej Olimpiady Młodzieży

start w mistrzostwach świata trak-

tuje jako przetarcie przed mistrzo-

stwami Polski juniorów młod-

szych, które pod koniec lipca od-

będą się także w Bydgoszczy.

– Dagmara podczas MŚ będzie

jedną z najmłodszych zawodni-

czek. To debiut na tak wielkiej im-

prezie. Faworytką tam nie będzie,

ale zrobimy wszystko, aby poka-

zała się tam z jak najlepszej stro-

ny. Potem skupimy się na starcie

w MP. Nie ma co ukrywać, że za-

wodniczka naszego klubu będzie

tam faworytką do zwycięstwa

– podkreśla z dumą Andrzej Kur-

dziel, trener Dagmary.

Na dobry start w Bydgoszczy

liczy także Filip Totoś. 19-letni lek-

koatleta w tym roku wywalczył

brązowy medal halowych mi-

strzostw Polski juniorów. Powtórze-

nie tamtego wyniku w Bydgoszczy

to marzenie utalentowanego za-

wodnika.

Dagmara i Filip przygotowują

się do startu w mistrzostwach świa-

ta, a Krzysztof Brzozowski raduje

się z pobicia rekordu Polski młodzi-

ków. 15-letni podopieczny Andrze-

ja Kurdziela pobił dotychczasowy

rekord w tej konkurencji podczas

zawodów finałowych Samsung

Athletic Cup 2008.

Finał tegorocznej edycji odbył

się na stadionie warszawskiej AWF

w towarzystwie krajowej czołówki

i sportowców zagranicznych startu-

jących w 54 Międzynarodowym

Memoriale im. Janusza Kusociń-

skiego. Brzozowski pchnął ważącą

4 kg kulę na odległość 19.56 m. KKPP

Trenerzy i działacze ho-
kejowego „Zagłębia” za-
kończyli kompletowanie
składu przed nowym se-
zonem. Ostatnimi nowy-
mi zawodnikami, którzy
podpisali kontrakty z so-
snowiecką drużyną są
Czech Martin Opatovsky
oraz Andrzej Banasz-
czak, grający ostatnio
w Polonii Bytom. Opato-
vsky jest napastnikiem,
natomiast Banaszczak to
obrońca pozyskany
w miejsce Alesa Holika,
który po zakończeniu se-
zonu podpisał nowy kon-
trakt z „Zagłębiem”, ale
z przyczyn osobistych
musiał opuścić Polskę.
W sumie czwarty zespół
ubiegłego sezonu wzmoc-
niło 14 zawodników, a ce-
lem „Zagłębia” na kolejny
sezon jest walka o pozy-
cję medalową. KKPP

Hokejowe
„Zagłębie”
w komplecie
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Ogłaszamy konkurs fotograficzny

Zrób zdjęcie 
ii wwyyggrraajj!!

Na trójkę najlepszych autorów wakacyjnych zdjęć czekają nagrody książkowe!
Redakcja „Kuriera Miejskiego” ogłasza wakacyjny konkurs fotograficzny. Najzabawniejsze,

ale i najpiękniejsze zdjęcia z różnych zakątków świata opublikujemy na łamach naszej
gazety, a najciekawsze nagrodzimy.

Zdjęcia prosimy przesyłać pocztą mailową na adresy:
rredakcja@kuriermiejski.com.pl; biuro@kuriermiejski.com.pl

lub na adres redakcji: „Kurier Miejski”, 41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 22.

Na zdjęcia czekamy do końca sierpnia.
Życzymy wspaniałej zabawy i udanych wakacji.

Redakcja



SOSNOWIEC TĘTNI ŻYCIEM

Te
co roku gro-

madzą w Par-

ku Sieleckim

tysiące miesz-

kańców. Nie

inaczej było

również w tym roku. Uzupełnieniem dla

święta Sosnowca były imprezy na Placu

Papieskim, gdzie odbywały się Dni Mło-

dzieży, podczas których wystąpiła grupa

Golec u’Orkiestra oraz Piotr Rubik ze

swoją orkiestrą. 

Piątek nomen omen 13 nie okazał

się pechowy. Ulicami miasta parado-

wali aktorzy na szczudłach, rowerzy-

ści na dziewiętnastowiecznych bicy-

klach, głównymi ulicami przeszła pa-

rada labradorów, a w niebo unosiły się

setki kolorowych baniek mydlanych.

Nie lada atrakcją dla sosnowiczan by-

ło odsłonięcie pomnika żywego barda

– Maćka Maleńczuka. Rzecz jasna nie

zabrakło koncertu artysty. Późnym

wieczorem miasto wciąż żyło, a to

dzięki niecodziennemu koncertowi

na ścianie budynku w samym centrum

Sosnowca. 

Z grawitacją walczyli muzycy ze-

społu Ryszarda Bazarnika. Dzień za-

kończył spektakl ogniowy Genesis, Te-

atru „A”.

Sobota przebiegła głównie pod ką-

tem licznych atrakcji i konkursów dla

dzieci. W Parku Sieleckim maluchy

mogły skorzystać m. in. z wesołego

miasteczka. Najmłodsi mieszkańcy

mogli też spróbować swych sił

na ściance wspinaczkowej lub zoba-

czyć… Indian. Najwięcej uciechy jed-

nak sprawiła dzieciom wizyta Pa-

na Yapy, który m. in. rozdawał naj-

młodszym prezenty. 

Dniem kulminacyjnym dobrej za-

bawy była niedziela. Na dobry po-

czątek wystąpił m. in. zespół TOMA-

TO oraz Cree z Sebastianem Riedlem

na czele. Przed głównymi występami

rozgrzewały publiczność cheerle-

aderki zespołu SKANDAL. Kilka

minut po godzinie 19.00 na scenie

pojawiła się gwiazda tegorocznej im-

prezy – Kate Ryan. Belgijka dała go-

dzinny koncert, po czym ustąpiła

na scenie Busshunterowi. Występy

zakończyła dyskoteka pod gołym

niebem z udziałem DJ Diana D'Ro-

uze oraz pokaz laserów. Tradycyjnie

trzydniowe świętowanie zakończył

pokaz sztucznych ogni pod sosno-

wieckim niebem.

Następne już za rok!
Sosnowiec tętni życiem, nie tylko zresztą przy okazji Dni Sosnowca, które odbyły się od 13 do 15 czerwca
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Dni Sosnowca miały też swój nie-

co… młodszy odpowiednik. 21

i 22 czerwca w Parku Leśna w Ka-

zimierzu Górniczym odbyły się

Młodzieżowe Dni Sosnowca. Im-

preza zorganizowana przez Mło-

dzieżowy Dom Kultury „Kazi-

mierz” tworzyła uzupełnienie dla

oficjalnych Dni Sosnowca. Mu-

zyczny plener przygotowany został

specjalnie z myślą o młodych słu-

chaczach. Uczestnicy mogli wy-

bierać m.in. pomiędzy punkową

grupą Alians, jazzowymi klimata-

mi Mauriolanzy, mocniejszym gra-

niem Dirty Day czy szantami

DNA. Z kolei 27 czerwca na Śro-

duli odbył się koncert Krzysztofa

Krawczyka z zespołem. Zagrali

również: Konopians, Keep on Ri-

ding, Iscariota, Skepsis oraz Mr

Zoob. Koncertom towarzyszyły

warsztaty bębniarskie. 

Dni Sosnowca to nie jedyne wy-

darzenie, o którym warto wspo-

mnieć. Na przełomie maja i czerw-

ca w ramach III Międzynarodowe-

go Forum Licealistów gościliśmy

w Sosnowcu młodzież oraz przed-

stawicieli miast: Roubaix i Les Mu-

reaux (Francja), Suceavy (Rumu-

nia), Komarom (Węgry), Nonantoli

(Włochy), Idar-Oberstein (Niemcy),

Olesa de Montserrat (Hiszpania)

oraz Pribram (Czechy). Byli też go-

ście z marokańskiego miasta Casa-

blanca. 

Sosnowiec reprezentowali

uczniowie dwóch szkół: III Li-

ceum Ogólnokształcące im. Bole-

sława Prusa oraz VII Liceum

Ogólnokształcące im. Krzysztofa

Kamila Baczyńskiego.

To pierwsze tego typu spotkanie

w Sosnowcu. Goście nie tylko z Eu-

ropy, ale i Afryki pozostawili po so-

bie niezapomniane wrażenia. Z So-

snowca z kolei wywieźli nowe przy-

jaźnie, które miejmy nadzieję będą

w przyszłości procentować. GGKK
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