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6 in fo kio sków, z któ rych moż -
na się bę dzie do wie dzieć gdzie,
kie dy, i o któ rej – po ja wi ło się
w So snow cu. Ale to nie je dy-
na no wość. Za in fo kio ska mi,
któ re ma ją przy bli żać tu ry stom
So sno wiec, idzie tak że no wa
wi try na in ter ne towa www.so -
sno wiec.pl.

Już te raz po przez za kład kę
fo to ma pa, so sno wi cza nie mo gą
się po czuć nie mal jak na zna nej
Na szej -Kla sie. Wy star czy wy -
brać jed ną z za kła dek, wpi sać
swo ją toż sa mość, do dać zdję cie,
okre ślić dziel ni cę mia sta, w któ -
rej się miesz ka, i już moż na się
po czuć jak na por ta lu spo łecz no -

ścio wym. – Oczy wi ście ży czy li -
by śmy so bie, by kie dyś nasz por -
tal był rów nie zna ny, ale przede
wszyst kim sta wia my na no wą ja -
kość w po ro zu mie wa niu się z in -
ter nau ta mi. Chce my by so sno wi -
cza nie by li zży ci ze swo im mia -
stem – pod kre ślał Grze gorz
Dą brow ski, na czel nik Wy dzia łu

Infor ma cji i Pro mo cji UM.
To wła śnie pod egi dą wy dzia -

łu, w po ro zu mie niu z fir mą Il lu -
stro, Agen cją Pri me PR oraz
twór ca mi lo go So snow ca – cho -
rzow ską agen cją Graf fi ti po wsta -
ła no wa stro na. – Prze pro wa dzi li -
śmy ba da nia opi nii wśród so sno -
wi czan na te mat te go, co ich
zda niem po win no się na stro nie
po ja wić. Co jest war te uwa gi –
mó wi To masz De mi do wicz, z fir -
my Il lu stro ba da ją cej ocze ki wa -
nia miesz kań ców.

Zde cy do wa nie no wa stro -
na we dle ba dań po win na słu żyć

tym wszyst kim, któ rzy po szu ku -
ją w So snow cu nie tyl ko in for -
ma cji o cie ka wych miej scach,
ale tak że o tym, gdzie moż -
na spę dzić wol ny czas, czy
pod ja ki mi ad re sa mi znaj dzie my
fir my dzia ła ją ce na te re nie mia -
sta. Nie mniej waż ne dla miesz -
kań ców by ły roz kła dy jaz dy ko -
mu ni ka cji, czy go dzi ny otwar cia
in sty tu cji kul tu ral nych. 

Pod czas kon fe ren cji za pre zen -
to wa no tak że in fo kio ski, na ra zie
jest ich sześć, ale je śli nie za brak -
nie fun du szy, wy dział za po wia da,
że po ja wią się ko lej ne i to w przy -

szłym ro ku. Jed no z urzą dzeń już
funk cjo nu je w gma chu Urzę du
Miej skie go, ko lej ne tra fią m.in.
do so sno wiec kich cen trów han dlo -
wych w tym do Ple ja dy, czy do ha -
li Expo Si le sia. Koszt pro wa dzo nej
kam pa nii wi ze run ko wej, za ku pu
ko niecz nych urzą dzeń oraz opra -
co wa nia no wej wi try ny za mknął
się kwo tą 170 tys. zło tych. – W po -
rów na niu z wie lo ma in ny mi mia -
sta mi, to na praw dę nie wiel ka su -
ma – pod kre ślał Grze gorz Dą -
brow ski, na czel nik WPI. 
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Nowy wizerunek miasta



4 czerw ca w sie dzi bie so sno -
wic kie go Mu zeum od by ła
się XIII edy cja kon kur su histo -
rycz ne go „So sno wiec mo je
mia sto”. Kon kurs skie ro wa ny
był do uczniów so sno wiec kich
szkół gim na zjal nych. Mło dzież
ry wa li zo wa ła o Pu char Prze -
wod ni Prze wod ni czą ce go Ra dy
Miej skiej w So snow cu oraz na -
gro dy rze czowe. 

Do współ za wod nic twa sta -
nę ło pięć trzy oso bo wych dru -
żyn z na stę pują cych gim na -
zjów: nr 10, nr 13 im. Ada ma
Mic kie wi cza, nr 18 przy Ze -
spo le Szkół Ogól nokształ cą -
cych nr 3, nr 2 przy Ze spo le
Szkół Ogól no kształ cą cych nr 9
oraz Gim na zjum nr 11
przy Ze spo le Szkół Ogól no -
kształ cą cych nr 1.

Finał kon kur su prze bie gał
w sze ściu run dach po le ga ją cych
na od po wie dziach na wy lo so wa -
ne py ta nia, roz po zna niu miejsc
w So snow cu oraz po sta ci zwią -
za nych z na szym mia stem i roz -
wią za niu krzy żów ki. Po pod li -
cze niu punk tów ju ry w skła dzie:
Zbi gniew Stu denc ki, Mał go rza -
ta Śmia łek, Mo ni ka Ba nach -Ko -
kosz ka oraz Mi chał Wię cel, wy -
ło ni ło zwy cięz ców.

Miej sce pierw sze przy pa dło
uczniom z Gim na zjum nr 2: Mi -
cha ło wi Wci sło, Pio tro wi Sie dlar -
skie mu oraz Pa try kowi Pięt ce.
Na dru giej po zy cji upla so wa li się:
Ka ro li na Fi li po wicz, Pa weł Pruc -
nal i Sła wo mir Zbie gień z Gim -
na zjum nr 11, na to miast miej sce
trze cie zdo by li ucznio wie Gim -
na zjum nr 18 w skła dzie: Ka ri -

na Ka li szew ska, San dra Ko bu-
szew ska oraz Gra cjan Wit czak.

Dy plo my oraz na gro dy zwy -
cięz com wrę czy li: Prze wod ni -

czą cy Ra dy Miej skiej Da niel
Mi kla siń ski oraz dy rek tor Mu -
zeum w So snow cu  – Zbi gniew
Stu denc ki. GGKK

Z oka zji Dnia Dziec ka miesz -
kań cy ulic Ma jo wej, Wiel kiej
i Ra cła wic kiej w dziel ni cy Po -
goń, przy wspar ciu So sno wiec -
kie go Cen trum Or ga ni za cji Po -
za rzą do wych, po raz pierw szy
zor ga ni zo wa li Fe styn Spor to wo -
-Re kre acyj ny „Wszyst ko w na -
szych rę kach”. 

Dzie ci uczest ni czy ły w kon -
ku ren cjach spor to wych i ar ty -
stycz nych. Pod czas im pre zy
moż na by ło z bli ska zo ba czyć
wóz stra żac ki oraz wy stęp „Wi -
kin gów”. 

Za an ga żo wa nie wszyst kich
dzie ci, ogrom ny wy si łek i pa sja,
z ja ką pod cho dzi ły do re ali za cji
za dań oraz po my sło wość, ja ką
czę sto mu sie li się wy ka zać
– szcze gól nie pod czas ka ra oke
– za słu gu je na sło wa uzna nia.

Na ko niec fe sty nu dzie ci na -
gro dzo ne zo sta ły upo min ka mi
ufun do wa ny mi przez licz nych
spon so rów oraz zja dły po si łek
re ge ne ra cyj ny: pysz ne cia sto
i gro chów kę. 

Fe styn za koń czył się suk -
ce sem or ga ni za cyj nym dzię ki
po mo cy udzie lo nej ze stro ny
dy rek to ra Nie pu blicz ne go
Gim na zjum Ję zy ko we go
– Szko ła Otwar te go My śle nia
w So snow cu, MO SiR -u w So -
snow cu, Wy dzia łu Go spo dar ki
Ko mu nal nej UM, II Ko mi sa -
ria tu Po li cji oraz Stra ży Miej -
skiej w So snow cu. Im pre zę
od wie dzi li: za stęp ca pre zy -
den ta Ry szard Łu kaw ski oraz
se na tor Zbi gniew Sza leniec,
któ ry wrę czył me da le i na gro -
dy zwy cięz com. UU

Spor to wo i re kre acyj nie

„Po daj Rę kę” 

5 czerw ca po zna liśmy zwy -
cięz ców kon kur su pla stycz ne -
go „Ju tro Trój ką ta Trzech Ce -
sa rzy” o Pu char Trzech Pre zy -
den tów: Ja worz na, My sło wic
i So snow ca.

Kon kurs skie ro wa no do
uczniów szkół pod sta wo wych,
któ rzy mu sie li prze słać pra ce
w po sta ci pro jek tu wi do ków ki
przed sta wia jącej współ cze śnie
Trój kąt Trzech Ce sa rzy, ja ko
miej sca atrak cyj ne go tu ry stycz -
nie. Głów nym ce lem ry wa li za cji
by ło przy po mnie nie i po pu la ry -
zo wa nie prze szło ści po gra ni cza
trzech miast – Ja worz na, My sło -
wic i So snow ca, roz bu dze nie in -
wen cji twór czej uczest ni ków
oraz za pre zen to wa nie wa lo rów
hi sto rycz nych te go miej sca. Or -
ga ni za to ra mi kon kur su by ło:
Muzeum Mia sta Ja worz na, Mu -
zeum Mia sta My sło wi ce oraz
Mu zeum w So snow cu.

Do ry wa li za cji o pu char sta -
nę ło 116 uczniów (w tym 22
z So snow ca). Ju ry w skła dzie:
Elż bie ta Tro jan – hi sto ryk Mu -
zeum Mia sta Ja worz na, Woj -
ciech Ku bo wicz – hi sto ryk Mu -
zeum Mia sta My sło wi ce, Jo an -
na Krzysz to fik, ar ty sta -pla styk

Mu zeum w So snow cu, wy ło ni ło
lau re atów.

Miej sce pierw sze przy zna -
no Pau li nie Ma twiej czyk ze
Szko ły Pod sta wo wej Nr 1
w My sło wi cach, dru gie miej -
sce zdo był Hu bert Sit ko ze
Szko ły Pod sta wo wej Nr 22
w So snow cu, na to miast na trze -
ciej po zy cji upla so wa ła się An -
na Wró bel ze Szko ły Pod sta wo -
wej Nr 10 w Ja worz nie. Przy -
zna no rów nież wy róż nie nia
dla: Emi lii Sta chur skiej, Da -
mia na Li gę zy, Alek san dry Lo -
rens, Han ny Ski biń skiej, We ro -
ni ki Spo rys, An ny Rol ki oraz
Ka ta rzy ny De li ma ty.

Au to rzy naj lep szych prac
otrzy ma li na gro dy rze czo we,
a zdo byw ca I miej sca wspo mnia -
ny Pu char Trzech Pre zy den tów.
Pra ce uczest ni ków zo sta ły za pre -
zen to wa ne na po kon kur so wej
wy sta wie w so sno wiec kim mu -
zeum. Na gro dy ufun do wały:
Urząd Miej ski w Ja worz nie,
Urząd Mia sta My sło wi ce, Urząd
Miej ski w So snow cu oraz Mu -
zeum w So snow cu.

Za rok or ga ni za to rzy prze wi -
du ją ko lej ną edy cję te go kon kur -
su. GGKK

Przy szłość „Trój ką ta”
w oczach dzie ci Zna ją swo je mia sto

5 czerw ca 2009 przed sta wi cie le
Ze spo łu Szkół Elek tro nicz nych
i In for ma tycz nych w So snow cu:
Han na Gąt kie wicz – ko or dy na -
tor pro jek tu Co me nius, Be ata
Pa nu szew ska oraz uczeń Ma rek
Wy cisk uczest ni czy li w ogól no -
pol skiej ce re mo ni i wrę cza nia
na gród w kon kur sach pro gra -
mów Co me nius i eTwin ning,
któ ra od by ła się we Wro cła wiu.

W dru giej edy cji ogól no pol -
skie go kon kur su „Co me nius
w In ter ne cie” Ze spół Szkół
Elek tro nicz nych i In for ma tycz -
nych za jął III miej sce w ka te -
go rii szkół po nad gim na zjal -
nych. Ucznio wie, opie ku no wie
i dy rek cja szko ły otrzy ma li dy -
plo my i li sty z gra tu la cja mi
udzia łu w two rze niu wspa nia łej

stro ny in ter ne to wej do ku men -
tu jącej re ali za cję eu ro pej skie go
pro jek tu part ner skiej współ pra -
cy szkół. 

Wrę cze nie na gród by ło po łą -
czo ne z kon fe ren cją na te mat
„Kre atyw ne po dej ście do wy ko -
rzy sta nia tech no lo gii in for ma -
cyj no -ko mu ni ka cyj nych w edu -
ka cji szkol nej”. W kon fe ren cji
uczest ni czy li przed sta wi cie le
Mi ni ster stwa Edu ka cji Na ro do -
wej, Mi ni ster stwa Spraw We -
wnętrz nych i Ad mi ni stra cji oraz
Mi ni ster stwa Na uki i Szkol nic -
twa Wyż sze go, a tak że An drzej
Sa dłow ski – Dy rek tor Ge ne ral -
ny Fun da cji Roz wo ju Sys temu
Edu ka cji oraz dr Pa weł Po szy tek
– Dy rek tor Pro gra mu „Ucze nie
się przez ca łe ży cie”. AARRCC

Już po raz dru gi na obiek cie
spor to wym „Niw ka” w So -
snow cu od by ła się Spar ta kia da
In te gra cyj na „Po daj Rę kę”
zor ga ni zo wana przez Sto wa -
rzy sze nie „Nie bój my się przy -
szło ści” przy po mo cy Sto wa -
rzy sze nia Przy jaciół In te gra cji.
Za ba wa zo sta ła do fi nan so wa -
na przez Gmi nę So sno wiec ze
środ ków Pań stwo we go Fun du -
szu Re ha bi li tacji Osób Nie peł -
no spraw nych oraz ze środ ków
mia sta.

Jak pod kre śla ją or ga ni za to-
rzy, spar ta kia da mia ła na ce lu
po ka za nie, że dzie ci spraw ne
i nie peł no spraw ne mo gą
wspól nie zwy cię żać,
a przy oka zji do brze się ba wić.
W ry wa li za cji wzię li udział
ucznio wie ze Szko ły Pod sta -
wo wej nr 21 w So snow cu, Ze -
spo łu Szkół Spe cjal nych nr 1,
Ze spo łu Szkół Spe cjal nych
nr 4, Gim na zjum Spe cjal nego
nr 22 przy Ze spo le Szkół
Ogól no kształ cą cych nr 6.

W su mie do za wo dów zgło -
szo no 100 za wod ni ków (50

spraw nych i 50 nie peł no spraw -
nych). Wszy scy uczest ni cy
spar ta kia dy zma ga li się z wła -
sną sła bo ścią, czę sto z wła -
snym nie za wsze po słusz nym
cia łem. Uczest ni cy zo sta li po -
dzie le ni me to dą lo so wą na 10
ze spo łów 10-oso bo wych plus
opie kun, któ re ry wa li zowa ły
w 11 kon ku ren cjach. Wal czo no
z wiel kim sa mo zapar ciem, za -
cię ciem, twar do, ale fa ir. I o to
wła śnie cho dzi ło. 

Spar takia do we igrzy ska
otwo rzy ła Agniesz ka Zi mo ląg
– pre zes Sto wa rzy sze nia Ini -
cja tyw Spo łecz nych „Nie bój -
my się przy szło ści”, głów ne go
po my sło daw cy i or ga ni za to ra
im pre zy, przy wi tała uczest ni -
ków i za pro szo nych go ści: Ja -
na Bo sa ka – rad ne go Ra dy
Miej skiej, Ja nu sza Ku char -
skie go – peł no moc ni ka ds.
Osób Nie peł no spraw nych
w Wy dzia le Zdro wia i Opie ki
Spo łecz nej w So snow cu, Ar tu -
ra Szcze pań skie go – na czel ni -
ka Wy dzia łu Kultury
Fizycznej, Spor tu i Tu ry sty ki

UM oraz An drze ja Wie ję – na -
czel ni ka Wy dzia łu Zdro wia
i Opie ki Spo łecz nej UM. 

Pa tro nat nad spar ta kia dą
ob jął Ja ro sław Pię ta, po seł
na Sejm Rze czy po spo litej

Pol skiej, któ ry w tym ro ku
czyn nie ba wił się z uczest ni -
ka mi. Na za koń cze nie im pre -
zy każ dy uczest nik otrzy mał
dy plom, na gro dę rze czo wą
oraz me dal. UU

Na gro da po wę dro wa ła do So snow ca

na luzie
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1 czerw ca od by ło się spo tka -
nie zor ga ni zo wa ne przez po sła
Grze go rza Dol nia ka oraz se -
na to ra Zbi gnie wa Sza leń ca,
po świę co ne kon dy cji za głę -
biow skiej ko mu nika cji tram -
wa jo wej. Przy byli na kon fe -
ren cję sa mo rzą dow cy de ba to -
wa li jak moż na po pra wić
obec ny stan rze czy.

Na kon fe ren cji pa da ły opi -
nie, że stan za głę biow skiej in -
fra struk tu ry tram wa jo wej jest
ka ta stro fal ny, tym cza sem ślą -
skie li nie tram wajo we są sys -
te ma tycz nie mo der ni zo wa ne.
Do ta kiej opi nii przy chy lał się
m.in. pre zy dent Bę dzi na, Ra -
do sław Ba ran. Po seł Dol niak
za sta na wiał się na to miast, czy
zmia na ta kie go sta nu rze czy
by ła by moż li wa po przez wy -
dzie lenie ze spół ki Tram wa je
Ślą skie spół ki -cór ki, któ ra za -
ję ła by się mo der ni za cją
i funk cjo no wa niem tram wa -
jów w Za głę biu.

– Ta ini cja ty wa to szan sa
dla Za głę bia, i So snow ca
– prze ko nu je Ja ro sław Pię ta,
po seł PO. – Ta ka spół ka da je
moż li wość bar dziej sa mo -
dziel ne go dzia ła nia oraz stwa -
rza szan sę na po zy ski wa nie

środ ków ze wnętrz nych. Gdy -
by spół ka po wsta ła, by łaby
szan są na lep szą mo der ni za cję
ko mu ni ka cji tram wa jo wej
w na szym re gio nie. 

Nie wszy scy pod cho dzą
do idei dzie le nia się tram wa-
ja mi en tu zja stycz nie. Zda niem
kry ty ków na ta ki ruch jest
zde cy do wa nie za wcze śnie.

– Ini cja ty wa jest cen na,
ale od ra zu uprze dzam, że
da leka w re ali za cji, a tak że

dość skom pli ko wa na – wy ja -
śnia Woj ciech Ku lawiak
(PO), prze wod niczą cy Ko mi -
sji Go spo dar ki Ko mu nal nej
i Ko mu ni ka cji Ra dy Miej -
skiej. – Pro po zy cja, któ ra pa -
dła, jest oczy wi ście god -
na do roz wa że nia, ale moż -
na po trak tować ją ja ko wstęp
do dal szej dys ku sji. Na spo -
tka niu pa dło wie le po my słów
na uspraw nie nie ko mu ni ka cji
tram wa jo wej, ale roz mo wy

mia ły ogól ny cha rak ter, nie
pa dły pro po zy cje szcze góło -
wych roz wią zań. Py ta nie,
czy po wo ła nia ta kiej spół ki
chcą gmi ny? Bo w przy pad -
ku two rze nia spół ki wszyst -
kie gmi ny za głę biow skie mu -
sia ły by się zgo dzić na par ty -
cy po wa nie w jej utrzy ma niu
i fi nan so wa niu tram wa jów.
Na tym po le ga pierw sza
i pod sta wowa trud ność praw -
na. Do pie ro po tem moż na by

roz wa żać, i za sta na wiać się,
czy two rze nie za głę biow skiej
spół ki ma sens. Wia do mo, że
do fi nan so wa nia ko mu ni ka cji
tram wa jo wej nie do kła da się
ani rząd, ani Urząd Mar szał -
kow ski. Na za cho dzie fi nan -
so wa nie ko mu ni ka cji jest
trzy stop nio we, u nas cię żar
ten po noszą gmi ny, a nie
wszyst kie, jak np. Bę dzin,
przy chyl nym okiem pa trzy
na ko mu ni ka cję tram wa jo wą.
Sa mo rzu co ne ha sło nic nie
da je.

Woj ciech Ku la wiak nie
zga dza się też z obie go wą
opi nią, ja ko by to ślą skie li nie
tram wa jo we by ły mo der ni zo -
wane, kosz tem po zosta wio -
nych bez re mon tów li nii
w Za głę biu.

– Ta kie twier dze nie mi ja się
z praw dą. Po za zmo der ni zo wa -
ny mi li nia mi 6 i 19, na co pie -
nią dze przy znał rząd, stan
tram wa jów w Ru dzie Ślą skiej
czy Za brzu jest ta ki sam, jak
w Bę dzi nie czy So snow cu
– do da je Ku lawiak.

Zde cy do wa nie prze ciw ny
po dzia ło wi spół ki Tram wa je
Ślą skie S.A. jest bur mistrz
Cze ladzi Ma rek Mro zow ski.

Po dob ne gło sy do cho dzą też
z so sno wiec kie go ma gi stra tu.

– Te go ty pu po my sły są po -
nie kąd za prze cze niem idei me -
tro po lii ślą sko -za głę biow skiej
– ko men tu je Grze gorz Dą brow -
ski, rzecz nik pra so wy UM.
– Sieć tram wa jo wa po wsta ła dla
ca łej aglo me ra cji, a nie dla jej
kil ku miast. Wy odręb nia nie
mniej szych spół ek tram wa jo -
wych zmie rza do po dzia łów te -
ry torial nych. W obec nym sta nie
rze czy po mysł jest tym bar dziej
ku rio zal ny, że Bę dzin w ogó le
nie wszedł w układ ko mu ni ka cji
tram wa jo wej, gdy sa mo rzą dy
przej mo wa ły ak cje spół ki Tram -
wa je Ślą skie, co za owo co wa ło
li kwi da cją dwóch li nii tram wa-
jo wych. Co do za rzu tów wo -
bec władz So snow ca, to wła -
śnie obec ny pre zy dent dał się
po znać ja ko oso ba, któ ra nie
tyl ko wal czy ła o prze ję cie
tram wa jów od Skar bu Pań -
stwa, ale tak że ja ko czło wiek
któ ry za wszel ką ce nę ra to wał
so sno wiec kie li nie tram wajo -
we, dzię ki cze mu wszyst kie
po łącze nia w So snow cu zo -
sta ły za cho wa ne. 

TToommaasszz BBiieenneekk

No wa ini cja ty wa par la men ta rzy stów PO 

Tram wa je zmie nią wła ści cie la?
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prosto z miasta

Te go rocz na trzy dnio wa im pre -
za choć na pierw szy rzut oka
nie za chwy cała tak, jak ta w ro -
ku ubie głym, ob fi towa ła w wie -
le atrak cji dla wszyst kich mo to -
ry za cyj nych ma nia ków.

W ha li Expo Si lesia pre zen -
to wa ne by ły naj now sze mo de le
ta kich ma rek jak: Sko da, Se at,
Fiat, Sub aru, Citroën i Hon da.
Fir ma Ku zaj Dre am Cars, któ -
rej ce lem jest wpro wa dza nie
na pol ski ry nek no wych, eks -

klu zyw nych ma rek sa mo cho -
dów za pre zen to wa ła mo de le:
Fer ra ri F430 Scu de ria, Lam -
bor ghi ni LP 460 oraz KTM X -
-Bow. Du żym za inte re so wa -
niem zwie dza jących cie szy ły
się cam pers’y, czy li wo zy cam -
pin go we.

– W stan dar do wym wy po sa -
że niu mie ści się ła zien ka z to a -
le tą, kuch nia ze zle wem i ku -
chen ką ga zo wą, od 4-6 miejsc
do spa nia, zbior nik wod ny, piec

grzew czy, a wszyst ko to za le d-
wie na 14 m kw. Jest to świet ny
po jazd na wa ka cyj ne wo ja że
za rów no dla lu dzi star szych,
jak i ro dzin z ma ły mi dzieć mi–
za chę ca Mi chał Ma zan kie wicz,
dy rek tor fir my ABC Cam pers.

Prócz sto isk z mo to ry za cyj -
ny mi i sa mo cho do wy mi no wo -
ścia mi na tar gach od by ły się:
Otwar te Za wo dy w Tria lu
i w Drif cie Sa mo cho dów Zdal -
nie Ste rowa nych. Zlot Sa mo -
cho dów Tu nin go wa nych, po ka -
zy jaz dy na śli skiej na wierzch -
ni, jaz da na tro le jach oraz test
Ste war ta (jaz da z pił ką umiesz -
czo ną na ma sce w spe cjal nym
ta le rzu) w wy ko na niu za wod ni -
ków Au to mo bil klu bu Ślą skie -
go.

Tar gom to wa rzy szy ły licz ne
pa ne le dys ku syj ne i kon fe ren -
cje. Sku pia ły się one głów nie
na kry zy sie w mo to ry za cji
i me todach za po bie ga nia im
oraz eko lo gii w mo to ry za cji.
Przez ca ły czas trwa nia Au to
Mo to Show trwa ła rów nież ak -
cja krwio daw stwa. W spe cjal -
nym am bu lan sie za par ko wa -
nym na ze wnętrz nym te renie
Expo Si le sia za rów no wy staw -
cy, jak i zwie dza ją cy mo gli od -
dać krew na rzecz po trze bują -
cych.
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Grat ka dla fa nów mo to ry za cji
Od 19 do 21 czerw ca w ha li tar go wej Expo Si le sia od by ły się naj więk sze w Pol sce tar gi mo to ry za cyj ne
Au to Mo to Show 2009
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25 czerw ca, w dru gim dniu tar -
gów Si le sia Ko mu ni ka cja pod pi -
sa no umo wę o współ pra cy po -
mię dzy Kol por te rem Expo
a Gór no ślą skim Związ kiem Me -
tro po li tal nym. Do ku ment pod pi -
sa li: Piotr Uszok – prze wod ni -
czą cy za rzą du GZM, Ka zi mierz
Gór ski – pre zy dent mia sta So -
snow ca i czło nek za rzą du GZM
oraz To masz Ra czyń ski – pre zes
za rzą du Kol por ter Expo.

– Tar gi są jed nym z naj waż -
niej szych ośrod ków pro mo cji
w na szym re gio nie. Dzi siej sze
po ro zu mie nie łą czy na szą
wspól ną ideę, któ rą jest pro mo -
wa nie So snow ca oraz ca łe go re -
gio nu – mó wił pod czas spo tka -
nia pre zy den ta So snow ca – Ka -
zi mierz Gór ski.

W związ ku z pod pi sa niem
wspo mnia nej umo wy przez trzy

na stęp ne la ta GZM na te re nie
tar gów bę dzie po sia dał swo je
sta łe pro mo cyj ne sto isko, na to-
miast w ma te ria łach pro mo cyj -
nych oraz ka ta lo gach GZM
znaj dą się in for ma cje o cen -
trum tar go wo – wy sta wien ni -
czym Expo Si le sia. Rów nież
na stro nie in ter ne to wej Związ -
ku znaj do wać się bę dzie od no -
śnik do im prez or ga ni zo wa nych
w So snow cu. 

– Umo wa da je szan sę za ist -
nie nia Me tro po lii w tak pre sti -
żo wym miej scu, jak so sno -
wiec kie tar gi. Dzię ki te mu ma -
my szan sę do trzeć
z prze ka zem do osób od wie -
dza ją cych wy sta wy w Expo Si -
le sia. Jest to pierw sza te go ty -
pu umo wa za war ta na tak dłu -
gi czas, do mar ca 2012, ale
na pew no nie je dy na – pod kre -

ślał Krzysz tof Krze miń ski,
rzecz nik GZM. 

Sa me tar gi po ka za ły w ja kim
kie run ku po dą ża ry nek ko mu ni -
ka cyj ny. Du żą uwa gę pod czas
im pre zy za rów no wy staw cy, jak
i or gani za to rzy zwra ca li na pro -
ble my osób nie peł no spraw nych.

– Zda je my so bie spra wę, z ja -
ki mi pro ble ma mi bo ry ka ją się
w ży ciu co dzien nym oso by
z nie peł no spraw no ścią. Moż li-
wość pre zen ta cji pro duk tów
rów nież pod ką tem osób mniej
spraw nych ma się przy czy nić
do pod nie sie nia za rów no es te ty -
ki, jak i funk cjo nal no ści środ ków
ko mu ni ka cji miej skiej – mó wi ła
Alo dia Ostroch, rzecz nik pra so -
wy KZK GOP.

Przy oka zji tar gów od był się
tak że kon kurs na pro dukt naj bar -
dziej przy ja zny oso bom z nie peł -
no spraw no ścią. W ko mi sji kon -
kur so wej za sie dli przed sta wi cie -
le: Ca ri tas Ar chi die ce zji
Ka to wic kiej, Pań stwo we go Fun -
du szu Re ha bi li ta cji Osób Nie -
peł no spraw nych, Fun da cji In sty -
tut Roz wo ju Re gio nal ne go, Cen -
trum In te gra cja, Pol skie go
Związ ku Głu chych oraz Pol skie -
go Związ ku Nie wido mych.
W ka tego rii: po jaz dy, na gro dę
otrzy mał: So la ris Bus&Co ach.
Na to miast w ka te go rii: in for ma -
cja oraz in fra struk tu ra przy stan -
ko wa, na gro dę przy zna no za sys -
tem łącz no ści dla osób nie peł no -
spraw nych fir mie No va tel.
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GZM razem z Expo Silesia
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W ma ju wie le mó wi ło się o re -
fe ren dum w spra wie wy wo zu
od pa dów ko mu nal nych na te re -
nie So snow ca, a pro ble mo wi
te mu to wa rzy szy ła burz liwa
dys ku sja w sa mo rzą dzie i me -
diach. Ini cja tora mi po my słu
by li rad ni PO. Choć więk szość
gło su jących zde cy do wa ła, że to
mia sto po win no prze jąć ca łość
za dań zwią za nych z wy wo zem
śmie ci, re fe ren dum jest nie waż -
ne ze wzglę du na ni ską fre -
kwen cję.

Przy po mnij my: 7 czerw ca
so sno wi cza nie nie tyl ko wy bie -
ra li po słów do eu ro par la men tu.
Gło so wa li też, kto zaj mie się
wy wo zem śmie ci na te re nie
mia sta. Obec nie to ad mi nistra -
to rzy bu dyn ków i spół dziel nie
miesz ka nio we de cy dują o wy -
bo rze fir my oczysz cza ją cej.
W So snow cu dzia ła nie za leż nie
od sie bie kil ka ta kich pod mio -
tów. We dług po my słu rad nych
Plat for my Oby wa tel skiej, obo -
wią zek wy wo zu od pa dów po -
win no prze jąć mia sto. Wią za ło -
by się to z lep szą ko or dy na cją
go spo dar ki od pa da mi oraz
wpro wa dze niem jed no li tej opła -
ty za wy wóz śmie ci dla każ de -
go miesz kań ca.

Re fe ren dum by ło by waż ne,
gdy by fre kwen cja osią gnę ła
próg 30 pro cent. Tak się nie
sta ło.

– Nie uwa żam, by ni ska fre -
kwen cja w re fe ren dum, a co
za tym idzie je go nie waż ność
by ła na szą po raż ką – mó wi Ar -
ka diusz Chę ciń ski z Plat for my
Oby wa tel skiej. – Oczy wi ście

ża łu je my, że re feren dum się nie
po wio dło. Za po zy tyw ny symp -
tom, któ ry jed no cze śnie po ka -
zu je słusz ność na szej ini cja ty wy
mo gę uznać pro por cje od da nych
gło sów. Prze cież więk szość,
czy li ok. 75 pro cent gło so wa ła
na „tak”. Tak na praw dę po raż ką
by ła fa tal nie przy go to wa na ak -
cja pro mo cyj na, nie udol nie
prze pro wa dzo na przez Wy dział
Pro mo cji. To tu taj upa try wać
moż na przy czyn sła bej fre kwen -
cji. Przy znam, że oba wia li śmy
się za cho wa nia władz miej skich,
bo rad ni mo gą uchwa lać, ale nie
ma ją pod staw praw nych ani fi -
nan so wych do re ali za cji uchwał.
Stąd wła śnie pły nę ły na sze oba -
wy, że wła dze miej skie bę dą
tor pe do wać na szą ini cja ty wę,
i jak po ka za ło ży cie, by ły to
oba wy uza sad nio ne.

Rad ni PO nie za mie rza ją
jed nak re zy gno wać ze swo jego
po my słu.

– Je den z punk tów na sze go
pro gra mu ja sno stwier dza, że
uchwa ły, któ re bez po śred nio
wpły wa ją na ży cie każ de go
miesz kań ca z osob na, po win ny
być roz strzy ga ne w dro dze re fe -
ren dal nej – do da je Ar ka diusz
Chę ciń ski. – Nie ste ty obec ny
układ rzą dzą cy, jak po ka za ły
ostat nie wy pad ki, jest te mu sys -
te mo wi prze ciw ny. W tej sy tu -
acji, ko lej ne re fe ren dum w spra -
wie wy wo zu śmie ci mo że się
od być po wy bo rach sa mo rzą do -
wych, któ re mam na dzie ję zmie -
nią obec ny układ wła dzy.

Sła ba fre kwen cja w re fe ren -
dum nie jest za sko cze niem dla

rad nych SLD, któ rzy kry tycz nie
wy po wia da li się o tej ini cja ty -
wie.

– Prze wi dy wa li śmy ta ki roz -
wój wy pad ków, a ca łe re fe ren -
dum uwa żam za bez sen sow ne
po su nię cie – twier dzi Ma ciej
Or now ski. – Wie lo krot nie
na ze bra niach ko mi sji mó wi łem,
że obec ny sys tem oczysz cza nia
mia sta się spraw dza i nie ma po -
trze by go zmie niać. Im więk szy
wła ści ciel, tym trud niej co kol -
wiek ogar nąć. Ni skie za in tere -
sowa nie re fe ren dum tyl ko po -
twier dza mo je sta no wisko.
Uwa żam, że brak waż ności re -
fe ren dum to do bry wy nik dla
mia sta. Co do za rzu tów o sła bej
kam pa nii in for ma cyj nej, mo gę
je dy nie na zwać je de ma go gią.
Roz pro wa dza no ulot ki, w mie -
ście po jawi ły się ba ne ry in for -
ma cyj ne, o ca łej spra wie wie le
mó wio no w me diach. Przy kła -
do wo na osie dlu Pia stów ob -
wiesz cze nia wi sia ły w każ dej
klat ce scho do wej.

Nie co in ne go zda nia jest
Zdzi sław Kemp ny, tak że z SLD.

– Po wta rza łem i bę dę po wta -
rzał, że re fe ren dum jest po trzeb -
ne, bo sys tem oczysz cza nia mia -
sta się nie spraw dza, i trze ba tu
pod jąć w koń cu ja kieś kro ki, na -
to miast nie w cha otycz ny i bez -
ład ny spo sób. Spo łe czeń stwo
trze ba przy go to wać, to wy ma ga
sze ro ko za kro jo nej ak cji in for -
ma cyj nej i edu ka cyj nej oraz
kon sul ta cji spo łecz nych z jed nej
stro ny oraz do kład nych wy li-
czeń kosz tów wy wo zu od pad -
ków z dru giej. To wy ma ga cza -

su! Na kwiet nio wej se sji pró bo -
wa łem prze ko ny wać, że naj -
wcze śniej szym ter mi nem dla ta -
ko we go re fe ren dum, jest wio sna
przy szłe go ro ku – mó wi Zdzi -
sław Kemp ny.

– Z pew no ścią ni ska fre -
kwen cja w re fe ren dum to po kło -
sie nie do sta tecz ne go po in for -
mo wa nia miesz kań ców – ko -
men tu je Krzysz tof Ha ładus,
rad ny PiS. – Ulot ki nie do tar ły
do wszyst kich miesz kań ców,
po za tym by ły fa tal nie przy go-
to wa ne. Py ta nie, czy le piej przy -
go to wa na kam pa nia, da ła by re -
zul tat w po sta ci wyż szej fre -
kwen cji? Na pew no nie co
wyż szej tak, ale trud no po wie -
dzieć, czy by ła by ona wy star -
cza ją ca. Oso bi ście po pie ra łem
ideę re fe ren dum. Je stem jed nak
zda nia, że na wet w obec nym
sta nie for mal no -praw nym, moż -
na by znacz nie ogra ni czyć ilość
dzi kich wy sy pisk śmie ci i spo -
wo do wać, że fir my wy wo zo we
dzia ła łyby bar dziej od powie -
dzial nie. Mam na my śli dzia ła -
nia Stra ży Miej skiej, któ rej kon -
tro le mo gły by po pra wić sy tu-
ację. Za ab sur dal ne uwa żam
na to miast opi nie, że re fe ren dum
po win no od być się w póź niej -
szym ter mi nie. Gdy by tak się
sta ło, fre kwen cja by ła by dra ma -
tycz nie niż sza od uzy ska nej.

Krzysz tof Ha ła dus uwa ża
też, że na ulot kach po win -
na zna leźć się in for ma cja za wie -
ra ją ca po rów na nie opłat za wy -
wóz śmie ci w mia stach, w któ -
rych wła dze wzię ły na sie bie ten
obo wią zek, z za strze że niem, że

w So snow cu wy so kość tej opła -
ty mo że nie co od bie gać od sta -
wek w in nych gmi nach. Je go
zda niem ta in for ma cja by ła klu -
czo wa, i to jej wła śnie za bra kło.

Z za rzu ta mi tor pe do wa nia
ini cja ty wy PO nie zga dza ją się
wła dze mia sta.

– Nie któ rzy po li ty cy, a pró -
ba prze pro wa dze nia re fe ren dum
nie by ła ni czym in nym jak ru -
chem po litycz nym, ma ją ten -
den cję do szu ka nia wi ny wszę -
dzie, tyl ko nie u sie bie – od pie -
ra za rzu ty Grze gorz Dą brow ski,
rzecz nik pra so wy Urzę du Mia -
sta i Na czel nik Wy dzia łu In for -
ma cji i Pro mo cji. – Od po cząt -
ku prze ko ny wa li śmy po my sło -
daw ców re feren dum, by
za sta no wi li się nad tym te ma -
tem po waż nie i przy ję li ra cjo -
nal ną ar gu men ta cję, któ ra wy -
raź nie po ka zy wa ła, że ta kie re -
fe ren dum, je śli już,
moż na zor ga ni zo wać naj wcze -
śniej za kil ka mie się cy. Wte dy
by li by śmy do ca łej ak cji przy go -
to wa ni nie tyl ko fi nan so wo, ale
tak że me ry to rycz nie. Rad ni de
fac to po zo sta wi li nam 2 ty go -
dnie na to, by zor ga ni zo wać
kam pa nię. Przez kil ka ty go dni
z ini cja to ra mi trwa ła prze cież
prze py chan ka od no ście in for -
ma cji dla miesz kań ców. W tym
cza sie Wy dział Go spo dar ki Ko -
mu nal nej nie był fi zycz nie
w sta nie wy li czyć klu czo wej in -
for ma cji, ja ka by ła by wy so kość
staw ki, któ rą mie li by pła cić
miesz kań cy za wy wóz śmie ci. 

Grze gorz Dą brow ski przy -
zna je, że ulot ka nie do tar ła

do wszyst kich miesz kań ców,
do da je jed nak, że wi nę za to po -
no si Pocz ta Pol ska, któ ra nie do -
star czy ła ulo tek wszę dzie tam,
gdzie po win na. Rzecz nik przy -
ta cza tez przy kład Ty chów,
gdzie po dob ne re fe ren dum,
prze pro wa dzo ne w tym sa mym
ter mi nie, tak że zo sta ło unie waż -
nio ne z po wo du ni skiej fre kwen -
cji, choć kam pa nia in for ma cyj -
na trwa ła znacz nie dłu żej niż
w So snow cu. 

– Ini cja to rzy sa mi są win ni,
że re fe ren dum po nio sło klę skę
– do da je Grze gorz Dą brow ski.
– Na leży też pa mię tać, że or ga -
ni za to rzy w bar dzo ogra ni czo -
nym za kre sie za bra li się za ak -
cję pro mo cyj ną wła sne go po -
my słu. Wła dze mia sta by ły
uchwa łą zo bo wią za ne do prze -
pro wa dze nia re fe ren dum, nie
do je go kam pa nii re kla mo wej.
Or ga ni za cja ze stro ny mia sta zo -
sta ła prze pro wa dzo na do sko na -
le. To ini cja torzy nie wy szli
do miesz kań ców z do sta tecz -
na in for ma cją. Po za tym błę dem
by ło za kła dać, że zor ga ni zo wa -
nie re feren dum w dniu wy bo -
rów au to ma tycz nie za gwa ran tu -
je fre kwen cję.
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Re fe ren dum nie waż ne
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prosto z miasta

Hokeiści promują miasto

W Urzę dzie Miej skim w So snow cu
do szło do pod pi sa nia umo wy po -
mię dzy Gmi ną, a Klu bem Ho ke jo -
wym „Za głę bie” So sno wiec w za -
kre sie pro mo cji mia sta po przez
sport. Pod pi sy zło ży li Ry szard Łu -
kaw ski, za stęp ca pre zy den ta mia sta,
Grze gorz Dą brow ski na czel nik
Wy dzia łu In for ma cji i Pro mo cji
Mia sta oraz Adam Ber nat, pre zes
KH „Za głę bie” i Da riusz Ki siel, wi -
ce pre zes so sno wi czan. Ho ke jo we
„Za głę bie” na pro mo cję mia sta So -
snow ca otrzy ma 250 tys. zł.

6 klub ubie gło rocz nych zma gań
w PLH zo stał wy bra ny w wy ni ku
pro ce du ry prze tar go wej. Był to
pierw szy prze targ na pro mo cję
mia sta po przez sport. Zgod nie
z opi nią rad nych Ko mi sji Kul tu ry,
Spor tu i Re kre acji środ ki na pro -
mo cję mia sta po przez sport zo sta -

ną roz dy spo no wa ne w wy ni ku pro -
ce du ry prze tar go wej przed sta wi cie -
lom dwóch dys cy plin spor to wych
– ho ke ja i pił ki noż nej. Ko lej ny
prze targ ma ru szyć w naj bliż szych
dniach. Pod pi sa nie umo wy z klu -
bem ho ke jo wym to ko lej ny ele -
ment pro mo cyj nej ofen sy wy mia -
sta. Przy po mi na my, że kil ka na ście
dni te mu ru szył no wy ser wis in ter -
ne to wy, w mie ście za in sta lo wa ne
zo sta ły in fo kio ski. 

Lo go mia sta, jak rów nież ad -
res ser wi su miej skie go www.so -
sno wiec.pl bę dzie umiesz cza ny
na wszel kie go ro dza ju ma te ria -
łach pro mo cyj nych klu bu KH
„Za głę bia”, jak rów nież na stro -
jach spor tow ców, a tak że bi le tach,
pro gra mach me czo wych, oraz
na ban dach oka la ją cych lo do wi -
sko i sa mej ta fli. AARRCC

Frekwencja dopisała w Sosnowcu

Eurowybory
Wy so kim po zio mem świa do mo ści oby -
wa tel skiej mo że po szczy cić się So sno -
wiec, gdzie pod czas wy bo rów do eu ro -
par la men tu 7 czerw ca fre kwen cja wy nio -
sła aż 27,42 pro cent. 

Do eu ro par la men tu nie do stał się na -
to miast ża den z kan dy da tów z Za głę bia,
choć prof. Adam Gie rek przez wie lu
uzna wa ny jest za czło wie ka Za głę bia, to
miesz ka w Ka to wi cach.

W So snow cu, po dob nie jak na te re -
nie wo je wódz twa, zwy cię stwo od nio sła
Plat for ma Oby wa tel ska, uzy sku jąc 43,8
pro cent po par cia, co oznacza 21.862
gło sów. Dru gie miej sce zdo by ła ko ali -
cja So jusz Lewicy Demokratycz nej
– Unia Pra cy z po par ciem 32,5 pro cent
(16.214 gło sów). Na Pra wo i Spra wie -
dli wość glo so wa ło 8.583 so sno wi czan,
co da je po par cie 17,2 pro cent. 

Nie ste ty do Bruk se li nie do stał się
ża den z so sno wiec kich kan dy da tów. To -
masz Nie dzie la (SLD UP) zdo był 1113
głosów, Bo gumiła Barańska (PSL),
zdo by ła 920 gło sów, Ja ro sław Sy no wiec
(UPR) zdo był 374 gło sy, Ad rian Ko ło -
dziej czyk (KW PdP – Cen tro Le wi ca),
zdo był 324 gło sy, Jan Okar ma (UPR)
zdo był 210 gło sów.

Wśród za głę biow skich miast naj -
wyż szą fre kwen cję od no to wa no

w sto licy Za głę bia Dą brow skie go.
Z ko lei fre kwen cja w Woj ko wi cach
wy nio sła 26,5 pro cent, w Cze la -
dzi 25,6, w Bę dzi nie 24,7, w Bo -
brow ni kach 24,4, w Sław ko wie 22,9,
w Psa rach 20,9 pro cent, a w Sie wie -
rzu i Mie rzę ci cach, gdzie by ła ona
naj niż sza nie prze kro czy ła pro gu 20
pro cent.

Śred nia fre kwen cja w wo je wódz twie
ślą skim wy nio sła 25,3 pro cent; w Ka to -
wi cach gło so wa ło 33,8 pro cent upraw -
nio nych.

W re gio nie zwy cięz cą jest Je rzy Bu -
zek. Na te re nie wo jewódz twa od da no
na nie go 393 ty sią ce gło sów. Oprócz by -
łe go pre mie ra, któ ry w eu ro par la men cie
za sią dzie po raz dru gi, do Bruk se li po -
je dzie też trzech in nych przed sta wi cie li
Platfor my Oby wa tel skiej – Jan Ol -
brycht, Mał go rza ta Handz lik i Bog dan
Mar cin kie wicz. Ra zem z ni mi w eu ro -
par la me cie znaj dą się też Ma rek Mi gal -
ski (PiS) oraz Adam Gie rek (SLD
– UP).

W ska li wo je wódz twa PO uzy ska ło
po par cie 56,12 pro cent wy bor ców. 22,3
pro cent gło sów od da no na PiS, a 12,65
na SLD. 
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Komunikat o zbiórce na rzecz
poszkodowanych w powodzi

Biskup Sosnowiecki Grzegorz Kaszak wystosował
do mieszkańców diecezji sosnowieckiej komunikat,
w którym prosi o włączenie się w zbiórkę na rzecz

poszkodowanych w czasie ostatniej powodzi. Zbiórka ta
zostanie przeprowadzona do puszek przed kościołami
w niedzielę, 12 lipca. Poniżej prezentujemy treść listu.

Drodzy Diecezjanie 

W ostatnich dniach byliśmy świadkami nieszczęść
spowodowanych potężnymi opadami, w wyniku których
w różnych częściach Polski bardzo wiele osób poważnie

ucierpiało. W niektórych wypadkach nasi Rodacy potracili
nawet cały dorobek swego życia. 

Polacy zawsze w obliczu klęsk okazywali się narodem
solidarnym i współczującym. Potrafili się dzielić z tymi,

którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. 
W imieniu wszystkich poszkodowanych i cierpiących

prosimy, hojnym sercem wesprzyjcie ich i pamiętajcie, że
„ofiarnego dawcę Bóg miłuje”.

Pamiętając o słowach Chrystusa: „Cokolwiek uczyniliście
jednemu z tych najmniejszych mnieście uczynili”,

uprzejmie proszę o przeprowadzenie zbiórki do puszek
na rzecz poszkodowanych, w niedzielę 12 lipca br. Ofiary

należy przesłać do kasy Caritas naszej diecezji.
Wszystkich bardzo proszę też o modlitwę w intencji
poszkodowanych i ludzi niosących pomoc innym.

Z pasterskim błogosławieństwem 
† Grzegorz Kaszak

Biskup Sosnowiecki

arc



Czerw co wą se sję Ra dy Miej skiej,
18 czerw ca, roz po czę to od gra tu -
la cji dla dy rek to ra so sno wiec kie -
go Muzeum – Zbi gniewa Stu -
denc kie go. Mu zeum otrzy ma ło
w ubiegłym mie sią cu na gro dę
Mar szał ka Wo jewódz twa Ślą -
skie go w wy so ko ści 10.000 zł za
Wy da rze nie Mu ze al ne 2008 ro ku
w ka te go rii do ko na nia z za kre su
ini cja tyw edu ka cyj nych oraz po -
pu la ry za cji dzie dzic twa kul tu ro -
we go za pro gram edu ka cyj ny
"Od Trój ką ta Trzech Ce sa rzy do
Trak ta tu w Schen gen". 

– Chciałbym po dzię kować
wszyst kim, któ rzy przy czy ni li się
do na sze go suk ce su. Tym, któ rzy
go po chwa la li, po pie ra li, ale tak -
że tym, któ rzy go kry ty ko wa li,
pod cho dzi li do na sze go pro jek tu
sceptycz nie, bo wiem te go ty pu
wy po wie dzi tak że przy czy nia ły
się do po pu la ry zo wa nia miej sca,
ja kim jest Trój kąt Trzech Ce sa rzy
– mówił Zbigniew Stu denc ki.

Przed sta wio no rów nież no we -
go prze wod ni czą ce go Ra dy
Dziel ni cy „Po łu dnie”. Kil ka dni
wcze śniej pod czas pierw sze go
po sie dze nia dru giej ka den cji ra -
dy od by ło się ślu bo wa nie 15 rad -
nych, wy bra no też jej prze wod ni -
czą ce go i je go dwóch za stęp ców.
Przewod ni czą cym ra dy zo stał
Ro bert Lo tos. Pod sta wo wym ce -
lem dzia łań Ra dy Dziel ni cy „Po -
łudnie" jest dba nie o poprawę
wa run ków ży cia, za cho wa nie po -

rządku oraz bez pie czeń stwa w
oko li cy, ochro na śro do wi ska oraz
or ga ni zo wa nie sa mo po mo cy są -
siedz kiej.

Naj waż niej szym punk tem ob -
rad by ło jed nak wy stą pie nie dy -
rek to ra Zbi gnie wa Swo bo dy, do -
ty czą ce prze bie gu re struk tu ry za -
cji Szpi ta la Miej skiego nr 1 w
So snow cu. 

W ostat nim cza sie jed nym z
głów nych te ma tów po ru sza nych
na po sie dze niu Ko mi sji Bu dże to -
wej Ra dy Mia sta, by ła kon dy cja

fi nan so wa so sno wiec kiej lecz ni -
cy. By pla ców ka mo gła dzia łać,
rad ni pod ję li de cy zję o przy zna -
niu ko lej nej po życz ki. Tym ra zem
szpi tal otrzy mał 1,6 mi lio na zło -
tych. Dług pla ców ki prze kro czył
już 9 mi lio nów zło tych, bo mia -
sto sys te ma tycz nie kre dy tu je jej
dzia łal ność. 

– Nasz nie po kój wy pły nął z
posiedzenia ra dy spo łecz nej, i
przedsta wio nych na niej wy ni-
ków, pro gno zu ją cych przy naj -
mniej na rok 2009 dal sze stra ty –

mówi To masz Bań buła (SLD),
prze wod ni czą cy Ko mi sji Bu dże -
to wej. – Ro śnie dys pro porcja
mię dzy kosz ta mi a przy cho da mi,
oczy wi ście na nie ko rzyść. Ko -
niecz ne jest spo tka nie w tej spra -
wie ra dy spo łecz nej z pre zy den -
tem mia sta oraz dy rek cją szpi ta la,
bo mu si my się wspól nie za sta no -
wić, jak wyjść z tej sy tu acji.

Nie któ rzy rad ni wi ną za za -
dłu że nie ob cią ża ją Swo bo dę.
Wśród za rzu tów znaj du je się
m.in. zwięk sze nie per so ne lu ad -

mi ni stra cyj ne go szpi ta la oraz
zbyt wy so kie, zda niem czę ści raj -
ców, pen sje le ka rzy.

Jak prze ko ny wał dy rek tor sy -
tuacja eko no micz na szpi ta la w
ostat nim cza sie ule gła znacz nej
po pra wie, za zna czał rów nież, jak
wie le w spra wie re struk tu ry za cji
szpi ta la zo sta ło już zro bio ne np.
po łą cze nie trzech od dzia łów gi -
ne ko lo gicz no – po łoż niczych.
Dy rek tor od pie rał tak że za rzu ty
do ty czą ce wzro stu za trud nie nia, i
przy oka zji kosz tów z tym zwią -
za nych.

– Obec nie ma my trzy pod sta -
wo we ce le: pod nie sie nie ja ko ści
usług pla ców ki, po pra wę wy ni -
ków eko no micz nych i do sto so wa -
nie do po trzeb pa cjen tów. Trwa ją
cią głe dys ku sje na te mat te go, co
się dzie je w szpi ta lu, ale od bie ga -
ją one istot nie od rze czy wi ste go
sta nu rze czy. Wbrew po zorom
przy prze pro wa dza nych re mon -
tach nie ko niecz ne jest na wet tym -
cza so we za my kanie od dzia łów.
Wszyst ko dzie je się jed no cze śnie,
przy czym bez szko dy dla pa -
cjen tów. Rów nież, kie dy prze no -
si li śmy w ze szłym ro ku od dział
gi ne ko lo gicz ny, ze stro ny pa cjen -
tów nie by ło żad nych skarg – tłu -
ma czył dy rek tor Swo bo da. 

Tłu ma cze nia te jed nak nie
wszyst kich rad nych prze ko ny -
wa ły. 

- Jest pan lep szym PR-
-owcem, niż pre zy dent Gór ski -

iro ni zo wał rad ny nie za leż ny Ka -
rol Wi niar ski. Tłu ma cząc, że wy -
niki fi nan so we pla ców ki nie są
ta kie, ja kich się ocze ku je od dy -
rek to ra. Na do da tek zda niem rad -
ne go za du żo jest nie ja sno ści w
po dej mo wa nych w szpi ta lu de cy -
zji. 

- Pan w każ dej kwe stii jest
za wsze na nie – ri po sto wał rad -
ny Ma ciej Or now ski (SLD).
Ner wo wa at mos fe ra udzie la ła
się zresz tą tak że in nym rad nym.
W obro nie dy rek tora Swo bo dy
sta nę li m.in. rad ny To masz Bań -
buła oraz Wie sław Su wal ski
(PIRS). 

Dy rek tor Swo bo da od pie ra jąc
wszyst kie za rzu ty kon ty nu ował
wy kład. Przed sta wił w nim m.in.
naj waż niej sze ce le do zre ali zo wa -
nia w naj bliż szym cza sie. Wśród
nich zna lazł się plan utwo rze nia
od dzia łu in ter ni stycz no -neu ro lo -
gicz no -psy chia trycz ne go w Za -
gó rzu. 

De ba tę za koń czył prze wod ni -
czą cy Ra dy Da niel Mi kla siń ski –
Dy rek tor da je nam na dzie ję, ale
nie obiet ni cę. 

In nym, nie mniej za pal nym
punktem obrad by ły zmia ny w
bu dże cie miej skim. Rad ni po sta -
no wi li jed nak od rzu cić pro po zy -
cje pre zy den ta. Osta tecz nie zmia -
ny wpro wa dzo no pod czas nad -
zwy czaj nej se sji RM. 

TTeekksstt ii ffoottoo:: GGaabbrriieellaa KKoollaannoo

Prze wod ni czą cy Za rzą du Po wia tu Plat for -
my Oby wa tel skiej w So snow cu, a tak że
wi ce prze wod ni czą cy Ra dy Miej skiej, Ar -
ka diusz Chę ciń ski, w pi sem nej for mie za -
żą dał od pre zy den ta mia sta Ka zi mie rza
Gór skie go wy jaśnień w spra wie do mnie -
ma nych na ci sków wy wie ra nych na sa mo -
rząd, któ re zda niem PO są nie bez piecz ne
dla funk cjo no wa nia mia sta.

Ar ka diusz Chę ciń ski przy ta cza mar -
co wą wy po wiedź Ka zi mie rza Gór skie -
go, któ ra pa dła pod czas se sji: „Przy cho -
dzi li do mnie rad ni od no śnie pro ble mów
w MO SiR -ze, kon tak tów z klu ba mi, by -
ło da wa ne mi ul ti ma tum od no śnie dy -
rek to ra. To wszyst ko moż na wy ja śnić.
Da wa no praw do po dob nie ul ti ma tum
rów nież pa nu rad ne mu Ma cie jowi
Adam co wi, któ ry miał odejść z funk cji
prze wod ni czą ce go i zro bił to wcze śniej”.

– Wy po wiedź ta świad czy, iż wo bec
pre zy den ta sto so wa ne są na ciski, w tym
rów nież per so nal ne, a tak że wo bec rad -
nych, któ re zmu sza ją ich do re zy gna cji
z zaj mo wa nych funk cji, a w kon se kwen -
cji mo gą rów nież rzu to wać na brak nie -
za leż no ści w wy ko ny wa niu man da tów
otrzy ma nych w wy bo rach po wszech -
nych – mó wi Ar ka diusz Chę ciń ski.
– Dla te go zwra cam się o po now nie
o przed sta wie nie Ra dzie Mia sta peł nej
in for ma cji w tej spra wie.

– Nie ste ty, w wie lu przy padkach sys -
tem współ pra cy pre zy den ta z rad ny mi
w tej ka den cji po le ga na tym, że za miast
me ry torycz nej dys ku sji, pro blem roz wią -
zu je się przez sta wia nie pre zy den to wi ul -

ti ma tum – od po wia da Ka zi mierz Gór ski.
– I to wła śnie o przy pad kach ul ti matum,
a nie o na ci skach mó wi łem w mar cu.
Mam na my śli zgła sza nie przez pew nych
rad nych pro po zy cji w ka te go riach bez dy -
sku syj nych. Ta kim ul tima tum by ło np.
po jawie nie się trzech rad nych PO
przed se sją do tyczą cą bu dże tu w grud -
niu, któ rzy kil ka mi nut przed se sją zgło -
si li kil ka no wych punk tów. Tak się dzie -
je w wie lu przy pad kach. Ta kie sy tu acje
nie wnoszą nic dobre go, bo wszy scy je-
ste śmy po to wy bie ra ni przez miesz kań -
ców, aby wspól nie do cho dzić do kon sen -
susu, a nie sta wiać sobie bez wa run ko we
pro po zy cje.

Pre zy dent Gór ski uwa ża też, że sa mo
wy sto so wa nie pi sma przez Ar ka diu sza
Chę ciń skie go tak że jest ele men tem gry
po litycz nej. Ko men tując ca łą spra wę,
Ka zi mierz Gór ski do dał, że w ostat nim
cza sie do strze ga nie bez piecz ną i szko -
dli wą ten den cję do przej mo wa nia wzo -
rów z po li ty ki cen tral nej na grunt sa mo -
rzą dów.

– Ni ko mu z rad nych w tej ka den cji
nie przed sta wi łem sy tu acji ul ty ma tyw -
nej – mó wi pre zy dent. – Nie ste ty ta kie
sy tu acje zda rza ją się w dru gą stro nę.

Ar ka diusz Chę ciń ski na dal wy raża
swo je za nie po ko je nie wy po wie dzia mi
pre zy den ta.

– Je śli by ły na ci ski, to jest to ob jaw
nie bez piecz ny i nie zdro wy. Sa mo rząd
nie mo że tak funk cjo no wać. Dla tego
żą da my wy ja śnień – mó wi wi ce prze -
wod ni czą cy RM. TTBB

45. sesja Rady Miejskiej

Re struk tu ry za cja Szpi ta la Miej skie go trwa
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Sa mo rząd ność za gro żo na? MZBM-TBS otrzyma wsparcie

lipiec - sierpień 2009 nr 7 5

rada miejska

Pod czas Nad zwy czaj nej Se sji Ra dy
Miasta, 29 czerw ca radni opowie-
dzie li się za zmia na mi w bu dże cie
do ty czą cy mi wspar cia fi nan so we go
dla so sno wiec kie go MZBM -TBS Sp.
z o.o. Spół ka otrzy ma po nad 12 mln
zł na roz li cze nie pi lo ta żo we go pro -
gra mu re wi ta li za cji osie dla Rud na I.

Pięt na stu rad nych opo wie dzia ło
się „za” pro po zy cją pre zy denc kich
zmian w bu dże cie (SLD, PIRS, rad -
ni nie za leż ni), na to miast rad ni PO
w licz bie dzie się ciu wstrzy ma li się
od gło su.

Na se sji, któ ra od by ła się 10 dni
wcze śniej rad ni wy ra zi li swo ją nie -

chęć wzglę dem po my słu do ty czą ce -
go zmniej sze nia o ok. 70 mln zł te -
go rocz ne go bu dże tu kosz tem nie -
któ rych in we sty cji oraz przy zna nia
upo waż nie nia pre zy den to wi Ka zi -
mie rzo wi Gór skie mu do udzie le nia
po życz ki spół ce MZBM -TBS. Osta -
tecz nie jed nak w bu dże cie po zo sta -
wio no środ ki na bu do wę bo isk przy -
szkol nych dla ZSO IV LO, III LO
oraz Ze spo łu Szkół Pro jek to wa nia
i Sty liza cji Ubio ru, o któ re za bie ga -
li rad ni.

– Zo sta ną zbu do wa ne bo iska
szkol ne, zna la zły się środ ki na roz -
bu do wę mo ni to rin gu. Ape lu ję więc

o gło so wa nie po nad po dzia ła mi dla
do bra mia sta. Od staw my na bok po -
li ty kę – prze ko ny wał pod czas se sji
rad nych pre zy dent Gór ski.

Nie zre zy gno wa no tak że z prze -
zna cze nia czę ści środ ków na re mont
bu dyn ku po by łym Tech ni kum
Ener ge tycz nym, do któ re go prze nie -
siony zo sta nie Klub Kie pury. Nie -
ste ty kil ka pro jek tów zo sta nie prze -
su nię te na na stęp ne la ta. Ta ki los
spo tka mię dzy in ny mi pla ny bu do -
wy dwóch przy szkol nych hal spor -
to wych. 

TTeekksstt ii ffoottoo GGaabbrriieellaa KKoollaannoo
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Zgod nie z prze pi sa mi usta wy
o sys te mie ubez pie czeń spo -
łecz nych, ZUS prze pro wadza
kon tro le płat ni ków skła dek,
nie za leż nie czy jest to du ża
fir ma czy oso ba pro wa dzą ca
jed no oso bo wą dzia łal ność go -
spo dar czą. Kon tro le do tyczą
przede wszyst kim wy wią zy -
wa nia się płat ni ków skła dek
z na ło żo nych obo wiąz ków
usta wo wych – czy li na licza nia
i roz li cza nia skła dek na ubez -
pie cze nia spo łecz ne lub skła -
dek zdro wot nych, a tak że skła -
dek na Fun dusz Pra cy i Fun du -
szu Gwa ran towa nych
Świad czeń Pra cow ni czych.
Kon tro li pod le ga też wy wią zy -
wa nie się z obo wiąz ków zwią -
za nych z wy pła tą świad czeń
z ubez pie czeń spo łecz nych.
Po nad to przed mio tem kon tro li
są da ne prze ka zy wa ne przez
płat ni ków skła dek dla ce lów
eme ry tal no -ren to wych. 

Jak w prak ty ce wy glą da
kon tro la? Otóż in spek tor kon -
tro li ZUS dys po nu je upo waż -

nie niem do prze pro wa dze nia
czyn no ści kon tro l nych. Je śli
płat nik skła dek jest oso bą
praw ną, do ku ment ten jest do -
rę cza ny je go przed sta wi cie lo -
wi usta wo we mu. W przy pad -
ku, gdy płat nik to oso ba fi -

zycz na, upo waż nie nie jest
do star cza ne je mu lub je go peł -
no moc ni ko wi, któ ry re pre zen -
tu je go w to ku kon tro li. Przede
wszyst kim na le ży usta lić miej -
sce kon tro li (mo że być nim np.
sie dzi ba płat ni ka skła dek, biu -
ro ra chun ko we, miej sce pro wa -
dze nia dzia łal no ści) oraz spo -
sób do stę pu do do ku men ta cji
księ go wo -fi nan so wej i zwią za -
nej z wy pła tą świad czeń
z ubez pie czeń spo łecz nych.
Czyn no ści kon tro lne pro wa dzi
się w obec no ści płat ni ka skła -
dek lub oso by przez nie go
upo waż nio nej. 

Usta wa o sys te mie ubez pie -
czeń spo łecz nych na da je in -
spek toro wi kon tro li ZUS
upraw nie nia do ba da nia wszel -
kich ksiąg, do ku men tów fi -
nan so wo -księ go wych i oso bo -
wych oraz in nych no śni ków
in for ma cji zwią za nych z za -
kre sem kon tro li. In spek tor mo -
że np. po pro sić o re gu la min
wy na gra dza nia al bo układ
zbio ro wy, o ile wy ni ka ją
z nich wy pła ty okre ślo nych

skład ni ków wy nagro dze nia.
In spek tor ba da jąc da ne do ty-
czą ce zgło sze nia do ubez pie -
czeń spo łecz nych ubez pie czo -
ne go mo że po pro sić o umo wy
o pra cę i umo wy cy wil no -
-praw ne oraz do kumen ty po -
twier dza ją ce wy pła tę wy na -
gro dze nia z ty tu łu wy ko ny wa -
nia pra cy na pod sta wie tych
umów. 

Zmia na usta wy o swo bo -
dzie dzia łal no ści go spo dar czej
obo wią zują ca od 7 mar ca br.
wpro wa dzi ła spo ro zmian
w za kre sie kon tro li pro wa dzo -
nych przez ZUS. No wo ścią
jest obo wią zek za wia da mia nia
przed się bior cy o za mia rze
wsz czę cia kon tro li. In spek tor
kon tro li Za kła du nie mo że roz -
po cząć swo ich czyn no ści
wcze śniej niż po upły wie sied -
miu dni i póź niej niż
przed upły wem 30 dni od da ty
do rę cze nia za wia do mie nia.
Ale na wnio sek płat ni ka skła -
dek kon tro la mo że być wsz -
czę ta przed upły wem sied miu
dni od da ty do rę cze nia za wia -
do mie nia.

Tak że czas kon tro li uległ
zmia nie i wy no si w przy pad ku
mi kro przed się bior ców 12 dni
ro bo czych, ma łych przed się -
bior ców – 18 dni ro boczych,
śred nich przed się bior ców – 24

dni ro bo cze a po zo sta łych – 48
dni ro bo czych. 

Po nad to zno we li zowa -
na usta wa wpro wa dzi ła sprze -
ciw, ja ko upraw nie nie dla płat -
ni ków skła dek, ma jący na ce lu
kie rowa nie za rzu tów wo bec
kon tro li pro wa dzo nych przez
ZUS nie zgod nie z prze pi sa mi
usta wy. Ter min wnie sie nia
sprze ci wu jest bar dzo krót ki
i wy no si trzy dni od da ty wsz -
czę cia kon tro li. Ten sam trzy -
dnio wy ter min obo wią zu je

ZUS, któ ry wy daje po sta no -
wie nie o roz pa trze nie sprze ci -
wu. W sy tu acji, w któ rej nie
uwzględ nio no za rzu tów płat -
ni ka skła dek, usta wodaw ca
prze wi dział za ża le nie ja ko śro -
dek od wo ław czy od po sta no -
wie nia, a w przy pad ku dal sze -
go spo ru z ZUS, płat niko wi
skła dek przy słu gu je skar ga
do Wo je wódz kie go Są du Ad -
mi ni stra cyj ne go. 

In spek tor kon tro li nie
wy da je de cy zji. Usta lenia

sta nu rze czy wi ste go usta lo -
ne go w wy ni ku pro wa dzo -
nych czyn no ści kon tro l nych,
in spek tor opi su je w pro to ko -
le kon tro li, spo rzą dza jąc go
w dwóch eg zem pla rzach,
z któ rych je den jest prze ka -
zy wa ny płat niko wi skła dek.
Ten – je śli nie zga dza się
z usta le nia mi opi sa nymi
w pro to ko le kon tro li
– w cią gu dwóch ty godni
mo że zło żyć pi sem ne za -
strze żenia.
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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::

Z wi zy tą u przed się bior cy 

reklama

WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA DZIAŁ LOKALI  UŻYTKOWYCH pokój nr 2,3  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:
lokale.uzytkowe@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

Niepodległości 17

Targowa 16

Modrzejowska 41

Czysta 9

budynek prywatny

w administracji MZZL

Kołłątaja 9

Komandosów 5

Dobrzańskiego 99

Saperów 5,5a,7    

Saperów 5

Dobrzańskiego 142

Dobrzańskiego 124  I

piętro 

Wojska Polskiego 102

Wspólna 12

budynek prywatny w

administracji MZZL 

AADDMM

11

33

33

44

44

55

55

55

55

55

55

88

99

PPooww.. uużżyyttkk..

ww mm22

19,24 + część wspólna

11,38 

53,27

24,90

166,78

24,00

197,01

niski parter: pok. nr 1

17,43; pok. nr 2 12,59;  

pok. nr  3 - 13,69

od 4,14 do 5,60

21,50

około 610

11,50; 18,50 ; 19,20

15,60

21,92

41,60

WWyyppoossaażżeenniiee llookkaalluu

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

z innymi użytkownikami

Instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, wc

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc

Instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, wc

Instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna

Instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, wc

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

Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna i wodna

Instalacja wodno-kanalizacyjna, c. o. Instalacja elektryczna

do remontu.

Instalacja elektryczna, wc wspólne z innymi użytkownikami budynku,

c. o. – kotłownia lokalna

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc – wspólne

z sąsiednim lokalem, c. o.

Instalacja elektryczna, wc na strychu 

UUWWAAGGII

Lokal usytuowany na I piętrze  w budynku przeznaczonym w całości na działalność gospodarczą – medyczną. Do pow. pokoju doliczana

jest proporcjonalna część pomieszczeń wspólnego użytku

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

Lokal usytuowany  w podwórzu. Instalacja elektryczna do sprawdzenia

Pomieszczenie usytuowane  w budynku frontowym i oficynie

Lokal usytuowany na parterze od strony frontowej budynku. Lokal zostanie przekazany do dyspozycji w ciągu dwóch tygodni od daty przydziału

Lokal usytuowany w piwnicy w budynku mieszkalnym. 

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

proporcjonalna część pomieszczeń wspólnego użytku

4 boksy garażowe usytuowane w budynkach mieszkalnych

Garaż usytuowany w budynku mieszkalnym

Pomieszczenia do remontu kapitalnego usytuowane na parterze budynku

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 pawilonie handlowym na parterze od strony zaplecza. Instalacja elektryczna do sprawdzenia. 

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

sprawdzenia instalacja elektryczna. Licznik elektryczny zdjęty.

SSttaawwkkaa

mmiinniimmaallnnaa

1122,,0000

88,,0000

1155,,0000

66,,0000

1100,,0000

88,,0000

88,,0000

55,,0000

88,,0000

55,,0000

88,,0000

1122,,0000

55,,0000

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: 
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Fir ma na me dal
„Przed się bior stwo, któ rym za rzą dzam, dzia ła nie prze rwa nie od pół wie -
ku i jest jed nym z naj więk szych pra co daw ców w So snow cu, za trud nia -
ją cym pra wie 700 osób” – mó wi Ja cek Bie czek, pre zes CTL Macz ki
– Bór. Dzia łal ność fir my opar ta jest na po ten cja le i do świad cze niu w re -
ali za cji za dań lo gi stycz nych z za kre su trans por tu ko le jo we go, m.in. w po -
łą cze niach z ko pal nia mi po przez wła sną in fra struk tu rę ko le jo wą.

„Z jed nej stro ny wy do by wa my pia sek i prze wo zi my go ko le ją do ko -
palń, z dru giej od bie ra my ska łę płon ną, sta no wią cą na tu ral ny ma te riał
to wa rzy szą cy wy do by ciu wę gla” – mó wi Bie czek. – „ Z chwi lą za ła do -
wa nia ka mie nia do wa go nów sta je się on cen nym bu dul cem, słu żą cym
do wy peł nia nia nie cek po wsta łych w wy ni ku wy do by cia przez nas pia -
sku. Ten sys tem na czyń po łą czo nych dzia ła bar dzo spraw nie już od30 lat,
za po bie ga jąc po wsta wa niu hałd.

Już dzi siaj na le ży do ce nić fakt, że CTL Macz ki – Bór od dał na tu rze
po re kul ty wa cji 200 ha te re nów z prze zna cze niem na no we in we sty cje.
Gdy by fir mie nie za pew nio no praw nie moż li wo ści wy peł nia nia te go wy -
ro bi ska ska łą płon ną, od pa dy po gór ni cze za le ga ły by dzi siaj na hał dach
przy ko pal niach. Trud no by ło by wów czas na zwać ta ki stan rze czy – od -
po wie dzial nym za rzą dza niem śro do wi skiem na tu ral nym. 

Od po wie dzial ne po dej ście do eko lo gii nie jest je dy nym atu tem CTL
Macz ki – Bór. Spół ka, tak sil nie za ko rze nio na w so sno wiec kiej go spo -
dar ce i hi sto rii, wspie ra wszel kie ini cja ty wy, któ re mo gą po pra wić wi ze -
ru nek mia sta. 

W 2009 Spół ka współ fi nan so wa ła wy jazd na mi strzo stwa świa ta
do USA gru py che er le ade rek „Skan dal”, dzia ła ją cych na co dzień
przy Klu bie im. Ja na Kie pu ry. Wspar ła rów nież fi nan so wo Klub Pił kar -
ski „Niw ka” So sno wiec, Klub Rug by „Ko li ber”, Mło dzie żo wy Ko szy -
kar ski Klub Spor to wy „Za głę bie” So sno wiec oraz Ko le jo wy Klu bu Spor -
to wy „Czar ni” So sno wiec. „Po przez do fi nan so wa nie kil ku so sno wiec -
kich dru żyn, chce my by na sza mło dzież mo gła czer pać ra dość
z uczest nic twa w za wo dach i wy cho wy wać się w du chu zdro wej ry wa -
li za cji” – mó wi Grze gorz Ta ra sów, dy rek tor ds. roz wo ju i mar ke tin gu
CTL Macz ki – Bór. 

Fir ma po ma ga mło dzie ży so sno wiec kiej, ale nie za po mi na też o naj -
młod szych miesz kań cach So snow ca. Dla te go wzię ła udział w ak cji wy -
mia ny pia sku w wy bra nych kil ku na stu pia skow ni cach i obiek tach spor -
to wych na te re nie So snow ca. „Ochro na śro do wi ska, to nasz prio ry tet, bo
słu ży nam wszyst kim” – mó wi pre zes Bie czek. – „Ale ochro na zdro wia
na szych naj młod szych miesz kań ców jest praw dzi wym wy zwa niem”.

FFiirrmmaa CCTTLL MMaacczzkkii –– BBóórr SSoossnnoowwiieecc wwssppiieerraa oorrggaanniizzaaccjjęę
wwiieelluu iimmpprreezz ww nnaasszzyymm mmiieeśścciiee.. NNaa zzddjjęęcciiuu ppooddcczzaass DDnnii
SSoossnnoowwccaa 22000099

reklamaartykuł sponsorowany

reklama

Ni ko go nie na le ży prze ko ny wać o zna -
cze niu bez pie czeń stwa, zwłasz cza do -
ty czą ce go ru chu dro go we go. Po czu cie
bez pie czeń stwa lub je go brak prze są dza
o ja kości ży cia i roz wo ju spo łe czeń -
stwa. Zwięk sza ją cy się ruch na dro gach
wy zna cza bar dzo wy so ką ce nę dla
uczest ni czą cych w nim i nie prze strze -
ga ją cych po wszech nie przy ję tych za sad
wspól ne go ko rzy sta nia z dróg – tą ce -
ną jest co raz czę ściej ży cie czło wie ka
lub je go trwa łe in wa lidz two. 

W związ ku z wy so ką ska lą za gro -
że nia po wo do wa ne go przez pie szych
uczest ni ków ru chu, jak i wy so kim za -
gro że niem na ja kie pie si są na ra że ni
ze stro ny in nych uczest ni ków ru chu
dro go we go, w 2009 ro ku ja ko za da -
nie prio ry te to we re ali zowa ne przez
Po li cję przy jęto zmi ni ma li zo wa nie
licz by zda rzeń dro go wych. W szcze -
gól no ści ze skut kiem śmier tel nym
z udzia łem pie szych. Na prze strze -
ni 2009 ro ku na te re nie wo je wódz twa
ślą skie go jest pro wa dzo na kam pa nia
pod na zwą „2009 – ro kiem bez pie -
czeń stwa pie szych”.

W związ ku z tym Sek cja Ru chu
Dro go we go Ko men dy Miej skiej

Po li cji w So snow cu ape lu je
do uczest ni ków ru chu dro go we go,
za rów no pie szych, jak i kie ru ją-
cych po jaz da mi:
DDoo ppiieesszzyycchh:: nie mo że my prze cho -
dzić przez jezd nię w miej scu nie do -
zwo lo nym, nie mo że my wcho dzić
na jezd nię zza prze szko dy, sto ją ce go
po jaz du, nie wol no prze bie gać przez
jezd nię, nie wol no wcho dzić na jezd -
nię przy czer wo nym świe tle, nie wol -
no cho dzić po to ro wi sku,
DDoo kkiieerroowwccóóww:: zwol nij przed przej -
ściem dla pie szych, nie prze jeż dżaj
na czer wo nym świe tle, nie omi jaj po -
jaz du, któ ry za trzy mał się przed przej -
ściem dla pie szych, nie wy prze dzaj
po jaz du bez po śred nio przed przej -
ściem dla pie szych.

Ape lu jemy więc do wszyst kich
uczest ni ków ru chu dro go we go – pie -
szych i kie ru jących o prze strze ga nie
pod sta wo wych prze pi sów ru chu dro -
go we go. W myśl ha sła prze wod nie go
„2009 – ro kiem bez pie czeń stwa pie -
szych” – aby ten rok fak tycz nie był
dla nas bez piecz ny.

OOpprraaccoowwaałł:: mmłł.. aasspp.. AArrkkaaddiiuusszz BBaarraann

Apel Policji

2009 - rokiem bezpieczeństwa pieszych

Pod czas uro czy stej ga li 19 czerw ca
w au li Wyż szej Szko ły Hu ma ni tas,
po raz czwar ty wrę czo ne zo sta ły Za -
głę biow skie Na gro dy „Hu ma ni tas”.
Wy róż nie nia co ro ku przy zna wa ne są
oso bom i in sty tu cjom za słu żo nym dla
Za głę bia, kształ tują cym po zy tyw ny
wi ze ru nek re gio nu i kreu ją cych lo kal -
ną toż sa mość miesz kań ców.

Zwy cięz ców wy ło nio no spo śród 21
nomi no wa nych in sty tu cji i osób. Na -
gro dy przy zna ła ka pi tu ła, w skład któ -
rej we szli m.in. przed sta wicie le władz
sa mo rzą do wych Za głę bia, lu dzie na -
uki, kul tury i me diów. Wy róż nie nia
wrę cza ne tra dy cyj nie są w dwóch ka -
te go riach: ho no ro wej dla osób in dy wi -
dual nych oraz pro mo cyj nej dla in sty -
tucji i or ganizacji. Te gorocz nym zwy -
cięz cą zo sta ła prof. Ma ria Pu li nowa,
eme ry towa ny wy kła dow ca Wy dzia łu
Na uk o Zie mi Uni wer sy te tu Śląskie go
w So snow cu oraz or ga ni za tor ka so -
snowieckich Dni Zie mi.

– To wy róż nie nie to na gro da dla
wszyst kich na uczy cie lek, z któ ry mi
współ pra cu ję, po pu lary zu jąc kul turę
zagłę biow ską. Ja od bie ram dy plom,
gdyż one wszyst kie nie zmie ści łyby

się na tej sa li – żar to wa ła zna -
na z wiel kie go po czu cia hu mo ru prof.
Pu li no wa.

Na to miast na gro dę „Hu ma ni tas”
w ka te go rii pro mo cyj nej otrzy mał so -
sno wiec ki Te atr Za głę bia, któ ry w ry -

wa li za cji po ko nał m.in. Miej ski Klub
im. Ja na Kie pu ry.

Zwień cze niem ga li był re ci tal Edy -
ty Gep pert.

TTeekksstt ii ffoottoo:: GGaabbrriieellaa KKoollaannoo

Za głę bia cy na gro dze ni

PPrrooffeessoorr MMaarriiaa PPuulliinnoowwaa ppooddcczzaass ggaallii nniiee kkrryyłłaa rraaddoośśccii.. NNaa zzddjjęęcciiuu ww ttoo--
wwaarrzzyyssttwwiiee ddyyrreekkttoorraa TTeeaattrruu ZZaaggłłęębbiiaa AAddaammaa KKooppcciiuusszzeewwsskkiieeggoo ((zz lleewweejj))
oorraazz JJeerrzzeeggoo KKooppllaa –– rreekkttoorraa WWyyżżsszzeejj SSzzkkoołłyy „„HHuummaanniittaass””
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Dni Sosnowca
Tak świę tu je So sno wiec

TTeekksstt ii ffoottoo:: GGaabbrriieellaa KKoollaannoo

Dni So snow ca każ de go ro ku
gro ma dzą rze szę miesz kań ców,
nie tyl ko zresz tą so sno wi czan.
Nie ina czej by ło i w tym ro ku.
Ty sią ce osób spę dzi ło week end
od 5 do 7 czerw ca w Par ku Sie -
lec kim i je go oko li cach. 

Po czą tek to piąt ko we od sło -
nię cie Ży we go Po mni ka Ży -
wych Tan ce rzy oraz przekazanie
przez pre zy den ta Ka zi mie rza
Gór skie go klu cza do mia sta, któ -
ry jak co ro ku tra fił w ręce
młodzieży. 

I już od po cząt ku Dni So -
snow ca zo sta ły opa no wa ne,
głów nie przez mło dych lu dzi.

Przed pu blicz no ścią swo je
umie jęt no ści pre zen to wa ły so -
sno wiec kie che er leader ki z ze -
spo łu Skan dal oraz licz ne gru py
ta necz ne. Swe umie jęt no ści
na ma łej sce nie, znaj du ją cej się
przy uli cy Ma ła chow skie go za -
pre zen towa li w ra mach „Tań ca
na uli cy” m.in. Tor res Sal sa Gro -
up oraz re wia la tyno ska Afro
Car na val. Spo rym za in te re so wa -
niem cie szy ły się rów nież pre -
zen ta cje tań ców po gań skich,
dwor skich i lu do wych. 

W tym sa mym cza sie na du -
żej sce nie, tra dy cyj nie miesz czą -
cej się we wspo mnia nym wcze -
śniej Par ku Sie lec kim od by ły się
kon cer ty ze spo łów: Pust ki oraz
Se ar ching For Calm. Gwiaz dą
piąt ko wej es tra dy był jed nak
bez sprzecz nie Ka zik Sta szew ski,
po raz ostat ni wy stę pu ją cy z ze -
spo łem Bul dog. Jesz cze dłu go
po wy stę pie, któ ry mógł się po -
do bać nie tyl ko fa nom twór czo -
ści Ka zi ka, ar tysta roz da wał au -
to gra fy fa nom. 

So bo ta przy cią gnę ła zde cy -
do wa nie naj więk szą licz bę wi -
dzów przed sce nę w Par ku Sie -
lec kim. Wy stęp Dże mu, Ka si
Ko wal skiej oraz Ma cie ja Ma leń -
czu ka – te go rocz nych gwiazd
Dni So snow ca 2009 zgro ma dził
kil ka na ście ty się cy wi dzów, mi -
mo nie sprzy jają cej au ry
przed sce ną. Nie mniej szym za -
in te re so wa niem cie szył się wy -
stęp so sno wiec kiej gru py Skan -
kan. Gra ją cy od 1993 ro ku ze -
spół two rzą cy mu zy kę bę dą cą
mie szan ką ska, reg gae i rock and
roll’a wró cił na sce nę po dłuż -

szej prze rwie i dał nie za po mnia -
ny wy stęp, ze spe cjal ną prze rób -
ką „Bru ne tek, blon dy nek” Ja -
na Kie pu ry. 

Na ma łej sce nie tym cza sem
na dal trwa ły po ka zy. Od był się
tur niej oraz po ka zy tań ca to wa -
rzy skie go, ir landz kie go, hin du -
skie go oraz izra el skie go po łą-
czo ne z warsz ta ta mi dla wi dzów.
So bot nie świę to wa nie za koń czył
wi do wi sko wy po kaz sztucz nych
ogni, któ ry nie był by moż liwy
bez wspar cia stra tegicz ne go
spon so ra Dni So snow ca – CTL
Macz ki -Bór So sno wiec. Im pre -
zę spon so rowały rów nież Bro -
wary Ty skie oraz Cen trum Han -
dlo we Ple ja da. 

Dzień ostat ni – nie dzie la,
upły nę ła pod zna kiem Olim pij -
skie go Pik ni ku Ro dzin ne go.
Sze reg im prez spor to wych zor -
ga ni zo wa ny zo stał przez Wy -
dział Kultury Fizycznej Spor tu
i Turystyki Urzę du Miej skie go
pod pa tro na tem Pol skie go Ko -
mi te tu Olim pij skie go. W na -
szym mie ście go ści li przed sta wi -
cie le PKOL oraz na si by li olim -
pij czy cy: Ar tur Par tyka, Hen ryk
Śred nic ki, Ra fał Sznaj der oraz
Mał go rza ta Niem czyk. Od by ły
się licz ne po kazy i pre zen tacje
przy go to wa ne przez so sno wiec -
kie klu by spor to we m.in. sztuk
wal ki i szer mier ki. Nie za bra kło
też ry wa li za cji spor tow ców. 

Wie czór w Par ku Sie lec kim
za koń czy ły wy stę py ze spo łów
Stau ro us oraz Wan da i Ban da.
Na ma łej sce nie bry lo wa ły szko -
ły tań ca z So snow ca i miast
ościen nych. Zo ba czyć moż -
na by ło po ka zy tań ca współ cze -
sne go, hip -ho pu, jaz zu oraz bre -
ak dan ce. Naj więk szym za in te -
re so wa niem cie szy ły się
warsz ta ty pro wa dzo ne przez Ti -
to Squ ad, gru pę skła da ją cą się
z by łych uczest ni ków pro gra mu
You Can Dan ce sta cji TVN.
Chęt nych do udzia łu w warsz ta -
tach nie bra ko wa ło. Wy stę py
na ma łej sce nie za koń czył po kaz
Tań ca Ognia, spek ta klu w wy ko -
na niu mię dzy na ro do wej gru py
ar ty stów.

Or ga ni za to rem co rocz nej im -
pre zy był Urząd Miej ski w So -
snow cu. „Ku rier Miej ski” był
jed nym z pa tro nów me dial nych
pod czas te go rocz nej im pre zy.

MMaacciieejj MMaalleeńńcczzuukk wwyyssttąąppiiłł nnaa DDnniiaacchh SSoossnnoowwccaa ddrruuggii rrookk zz rrzzęędduu

KKaassiiaa KKoowwaallsskkaa ppooddcczzaass kkoonncceerrttuu zzaaśśppiieewwaałłaa sswwoojjee
nnaajjwwiięękksszzee hhiittyy

ZZeessppóółł ttaańńccóóww ddaawwnnyycchh zzaacchhwwyycciiłł uummiieejjęęttnnoośścciiaammii,, aallee tteeżż
bbooggaaccttwweemm ssttrroojjóóww

PPookkaazz ttaanneecczznnyy ww wwyykkoonnaanniiuu TTiittoo SSqquuaadd cciieesszzyyłł ssiięę
wwyyjjąąttkkoowwyymm zzaaiinntteerreessoowwaanniieemm mmłłooddzziieeżżyy……

SSoossnnoowwiieecckkiiee cchheeeerrlleeaaddeerrkkii jjaakk zzaawwsszzee ddoosskkoonnaallee
zzaapprreezzeennttoowwaałłyy sswwee uummiieejjęęttnnoośśccii

PPookkaazz ww wwyykkoonnaanniiuu cczzłłoonnkkóóww sseekkccjjii sszzeerrmmiieerrcczzeejj MMOOSSiiRR
SSoossnnoowwiieecc –– MMaarrttaa WWąąttoorr ((zz pprraawweejj ssttrroonnyy)) rraaddzziiłłaa ssoobbiiee
nnaawweett zz mmęężżcczzyyzznnaammii



        

       

     
 

      
 

      
  

    
  

     
      

 

lipiec – sierpień 2009 nr 7   9

Dni Sosnowca

KKoonncceerrtt KKaazziikkaa zz BBuullddooggaammii zzggrroommaaddzziiłł rrzzeesszzęę ffaannóóww nniiee
ttyyllkkoo zz SSoossnnoowwccaa……

SSkkaannkkaann rroozzggrrzzaałł ssoossnnoowwiieecckkąą ppuubblliicczznnoośśćć

NNaa OOlliimmppiijjsskkiimm PPiikknniikkuu ggoośścciiłłoo wwiieelluu zznnaakkoommiittyycchh ssppoorrttoowwccóóww:: oodd lleewweejj:: nnaacczzeellnniikk
WWyyddzziiaałłuu KKuullttuurryy FFiizzyycczznneejj,, SSppoorrttuu ii TTuurryyssttyykkii UUrrzzęędduu MMiieejjsskkiieeggoo ww SSoossnnoowwccuu –– AArrttuurr
SSzzcczzeeppaańńsskkii,, sszzeerrmmiieerrzz RRaaffaałł SSzznnaajjddeerr,, lleekkkkooaattlleettaa AArrttuurr PPaarrttyykkaa,, ssiiaattkkaarrkkaa MMaałłggoorrzzaattaa
NNiieemmcczzyykk oorraazz pprroowwaaddzząąccyy iimmpprreezzęę MMaacciieejj DDoowwbboorr

PPrreezzyyddeenntt KKaazziimmiieerrzz GGóórrsskkii ww ttoowwaarrzzyyssttwwiiee DDaanniieellaa MMiikkllaassiińńsskkiieeggoo –– PPrrzzeewwooddnniicczząącceeggoo
RRaaddyy MMiieejjsskkiieejj pprrzzeekkaazzaałł wwłłaaśśnniiee kklluucczz ddoo bbrraamm mmiiaassttaa

……zzwwłłaasszzcczzaa,, ggddyy nnaa sscceenniiee ppoojjaawwiiłł ssiięę ssaamm TTiittoo

WWeessoołłee mmiiaasstteecczzkkoo nniiee oodd ddzziiśś cciieesszzyy ssiięę oollbbrrzzyymmiimm zzaaiinntteerreessoowwaanniieemm
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Klub Sportowy „Budowlani″
ul. 1 Maja 23, tel./032/ 266 45 86
Siłownia czynna codziennie w godz. 8.00 – 22.00.
poniedziałek, środa, piątek w godz. 18.30 – 20.00 
– za jęcia judo i ju-jitsu / dla dzieci i młodzieży 
nieodpłatne/.

Filia Klubu przy ul. Starzyńskiego 50 
Siłownia czynna od poniedziałku do piątku 
w godz. 9.00 – 20.00, sobota w godz. 9.00-15.00. 
Zajęcia judo i ju-jitsu /dla dzieci i młodzieży nieodpłat-
ne/ – od 15 sierpnia.

Klub Sportowy „Górnik″ Sosnowiec
ul. Braci Mieroszewskich 91, tel./032/ 298 92 37
Stadion Sportowy w Zagórzu 
Boiska do gier sportowych: piłki nożnej, piłki ręcznej, 
piłki siatkowej i koszykówki – wstęp wolny.

MKS-MOS „Płomień”
Al. Mireckiego 4, tel./032/ 299 73 39
18 lipca - Wakacyjny miting lekkoatletyczny
/informacje w Klubie/.
31 sierpnia - Miting lekkoatletyczny „Witaj szkoło” 
/informacje w Klubie/.

Sosnowiecki Klub Karate 
ul. Andersa 1, tel. /032/ 266 30 00
Czynny od 22 czerwca do 27 sierpnia.
„Letnia Akademia Karate” - zajęcia dla dzieci we wtorki 
i czwartki o godz. 17.00, dla młodzieży i dorosłych o 
godz. 18.00.
Aerobik we wtorki i czwartki o godz. 19.30.
Siłownia czynna codziennie od poniedziałku do piątku 
od 8.00 - 22.00. Dla młodzieży i dorosłych prowadzone 
będą również zajęcia w Hali Sportowej „Żeromskiego” 
w każdą środę o godz. 18.30. /od 24 czerwca do 29 
lipca/.

Stowarzyszenie Miłośników Sportów Letnich
ul. Chłodna dz. 12/17 tel. 0510 600 560
Od 1-10 lipca proponuje „Wakacje z rakietą”- szkolenia 
dla dzieci i młodzieży na różnych stopniach zaawanso-
wania. Szkolenie zakończone turniejem tenisowym. 
Udział w zajęciach bezpłatny. /możliwość 
wypożyczenia piłek i rakiet tenisowych/.

UKS „Kazimierz Płomień” ul. Jasieńskiego 2a
Proponuje w każdy wtorek i czwartek bezpłatne zajęcia 
i turnieje siatkarskie na hali sportowej ZSO nr 12 w 
Kazimierzu – Górniczym /godz. 17.00 - młodzież szkół 
podstawowych i gimnazjów, godz. 18.30 – dla młodzie-
ży szkół ponadgimnazjalnych i starszej/. Nieodpłatne 
udostępnianie boisk do piłki plażowej. 

Klub Osiedlowy „Kalinówka” SSM 
ul. Kalinowa 173, tel./032/ 299 90 14
Czynny od 1-24 lipca od poniedziałku do piątku 
w godz. 10.00-15.00 Proponuje: turnieje, zajęcia 
plastycz no-techniczne, quizy i zabawy, konkursy, 
wycieczki autokarowe. 

Klub Osiedlowy „BIOS″
ul. Lenartowicza 108, tel./032/ 263 20 76
Czynny w lipcu i sierpniu w godz. 9.00 – 17.00
Proponuje: zajęcia świetlicowe, gry i zabawy, dyskoteki, 
turnieje, wycieczki za miasto.

Klub „13 Muz″ Spółdzielni Mieszkaniowej „Sielec″
ul. Zamkowa 5 
W ramach półkolonii proponuje :wyjścia do kina Helios, 
wycieczki turystyczno-rekreacyjne, warsztaty plastycz-
ne i teatralne, turnieje tenisa stołowego, rozgrywki 
piłkarskich drużyn podwórkowych w piłce nożnej. 

Klub „Bakcyl″ SM „Hutnik″ 
ul. Koszalińska 15, tel./032/ 263 50 78
W dniach 4 do 21 sierpnia w godz. 9.00 – 14.00 zorga-
nizuje zajęcia opiekuńcze dla dzieci w wieku 7 – 14 lat. 
W programie: zajęcia świetlicowe, zajęcia plastyczne, 
gry i zabawy ruchowe, turniej tenisa stołowego, zajęcia 
wokalne i umuzykalniające oraz wycieczki.

Klub Osiedlowy „Ziemowit” SSM
ul. Sąsiedzka 4, tel. /032/ 299 66 10
Czynny od 1-24 lipca od poniedziałku do piątku w 
godz. 9.00 -15.00 Proponuje: gry i zabawy ruchowe, 
zaję cia świetlicowe, konkursy z nagrodami, tenis 
stołowy, bal przebierańców, wycieczki autokarowe, 
wyjścia na basen.
 
Miejski Klub „Maczki″
ul. Krakowska 26, tel./032/ 294 81 28
Czynny w godz. 10.00 – 18.00
Proponuje: turnieje tenisa stołowego, szachy, scrab-
ble, rozgrywki tenisa ziemnego i boules oraz warsztaty 
plastyczne.
Imprezy dla dzieci i młodzieży:
06, 08 lipca godz. 15.00 – „Sposób na nudę” – 
wakacyj ne spotkania dla dzieci i młodzieży. Impreza 
organizo wana z Filią nr 13 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej.
13-15 lipca godz. 12.00 – „Formy ogrodowe” – warszta-
ty wyplatania wikliny.
29 lipca godz. 14.00 – „Poznajemy przyrodę okolicy” - 
rajd dla dzieci i młodzieży. MOSIR SOSNOWIEC

URZĄD MIEJSKI W SOSNOWCU

12 sierpnia godz.14.00 – „Poznajemy przyrodę 
okolicy”- rajd dla dzieci i młodzieży. 
17-19 sierpnia godz. 12.00 – „Światło naturalne, światło 
zastane” – warsztaty fotografii plenerowej.

Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Fizycznej Hipote-
rapii i Jeździectwa Ostrowy, ul. Leśna tel./ 032/ 266 
63 17 
01 lipca – Otwarcie sezonu jeździeckiego
Proponuje: szkolenie dzieci i młodzieży w jeździe kon-
nej, wakacyjny kurs nauki jazdy.
weekendy z koniem, rodzinne spotkania na terenie 
ośrod ka, wspólne grillowanie i zabawy, jednodniowe 
wycieczki konne na teren Jury, hipoterapia dzieci i 
młodzieży niepeł nosprawnej, treningi w skokach i 
ujeżdżaniu oraz pokazy. 
16 lipca – Finał rozgrywek klubowych o tytuł Najlepsze-
go zawodnika oraz Najfajniejszego instruktora.
26 lipca – Konkurs plastyczny „Koń″
22- 23 sierpnia – VIII Mistrzostwa Zagłębia Amatorów 
w Skokach i Ujeżdżeniu.
29 sierpnia – Egzamin na jeźdźca, konkursy i zabawy.
30 sierpnia – Festyn „Pożegnanie lata”.

PTTK Oddział Sosnowiec
ul. Dęblińska 3, tel./032/ 266 23 61
W okresie lipiec – sierpień proponuje wycieczki po 
Jurze Krakowsko- Częstochowskiej i Beskidach.
Informacje oraz zapisy w Oddziale.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Mościckiego 14, tel./032/ 368 06 18
Świetlica Środowiskowa MOPS, ul. Plac Kościuszki 5
Proponuje: „Wakacyjną świetlicę plenerową″ w dniach 
29 czerwca do 21 sierpnia., czynną w godz. 8.00-
15.00. Program dostępny w siedzibie MOPS.

Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek Sielecki
ul. Zamkowa 2, tel./032/ 266 38 42

WYSTAWY /w poniedziałki wstęp bezpłatny/
19 czerwca godz. 18.00 - „STANISŁAW RODZIŃSKI. 
MALARSTWO”
Wstęp na wystawę 2 zł. Wystawa czynna do 23 
sierpnia.do 16 sierpnia - „KOLEKCJONERZY – 
SPOSÓB NA ŻYCIE Z PASJĄ”Przykłady kolekcji 
m.in.: fragment kolekcji dzieł Emila Zegadłowicza, 
znaczki pocztowe, medale i wiele innych ciekawych 
eksponatów. Wstęp na wystawę 2 zł.06, 20 lipca, 
03 sierpnia o godz. 12.00 – „Przewodnik czeka” – 
oprowadzanie po wystawie: „KOLEKCJONE RZY – 
SPOSÓB NA ŻYCIE Z PASJĄ”.

KONCERTY
26 czerwca godz. 18.00 –„GIUSEPPE VERDI . PIEŚNI 
I ROMANSE”Organizator: Towarzystwo Przyjaciół 
Sztuk Pięknych z siedzibą w Sosnowcu.
Bilet na koncert 10 zł.
17 lipca godz. 18.00 – Recital fortepianowy MACIEJA 
GRANATA. Wstęp wolny.

LETNIE GRANIE – KONCERTY NA DZIEDZIŃCU
12 lipca godz. 17.00 – OLD WAVE, Rock & blues band
Repertuar: kompozycje własne, blues i rock, przy-
prawiany odrobiną boogie, rock & rolla, rocka, jazzu, 
swingu.
26 lipca godz. 17.00 – KONCERT OPERETKOWY 
„Czar Wspomnień”
Największe hity muzyki operetkowej i musicalowej 
w wykonaniu artystów scen muzycznych, m.in. GTM 
w Gliwicach, Opery i Filharmonii w Białymstoku.23 
sierpnia godz. 17.00 – Zespół 100nka 
Muzyka akustyczna i okołojazzowa. Wstęp na koncerty 
bezpłatny.

SPEKTAKLE
20 czerwca godz. 20.00 – „ŚWIĘTOJAŃSKA NOC 
KULTURALNA”Widowisko plenerowe na dziedzińcu 
Zamku. Wykona nie: Młodzieżowa Akademia Teatralna. 
Wstęp wolny. 
W przypadku deszczu impreza odwołana.

PLASTYCZNA AKCJA LATO
zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży 

w godz. 12.00-13.30.
08 lipca - Kolorowy pociąg /dzieci w wieku przedszkol-
nym i wczesnoszkolnym/ 
15 lipca – Magiczne kółeczka /dzieci w wieku przed-
szkolnym i wczesnoszkolnym/ 
22 lipca – Warsztaty plastyczne przy sztalugach /dla 
młodzieży/.
29 lipca – Kwadratowe wycinanki /dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym/
05 sierpnia – Co wyraża Twój cień? /dzieci i młodzież/
12 sierpnia – Papierowe niespodzianki /dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym/
19 sierpnia – Zajęcia malarskie przy sztalugach /
młodzież/.
Udział w zajęciach jest bezpłatny.

WYKŁADY
02 lipca godz. 16.00 – Wykład : „Historia Zamku Sielec-
kiego – na kartach dziejów”Prowadzenie: Monika 
Kempara – historyk. 
Wstęp wolny.
13 lipca godz. 12.00 – GALERIA SZTUKI „OD 
KUCHNI”, 
Spotkanie skierowane do dzieci i młodzieży do lat 15. 
Wstęp wolny.
06 sierpnia godz. 16.00 - Wykład „Historia Zamku 
Sie leckiego – co kryją zamkowe mury?”Prowadzenie: 
Rafał Bryła – historyk. Wstęp wolny.

13 sierpnia godz. 17.00 – Wykład „Artyści z Sosnow-
ca”- prezentacja twórczości artystów malarzy, grafików 
i fotografików, pochodzących z Sosnowca.
Prowadzenie Małgorzata Malinowska-Klimek – historyk 
sztuki. Wstęp wolny.
28 sierpnia godz. 20.30 – „Wykład pod 
gwiazdami”Wykład z historii sztuki, pt.: 
„ROMANTYCZNE IMPRE SJE” połączony z koncertem 
kameralnym w którym usłyszymy m.in. kompozycje 
Straussa i Mozarta. Pro wadzi: Małgorzata Malinowska-
Klimek – historyk sztuki. Wstęp wolny.

Muzeum, ul. Chemiczna 12, tel. /032/ 363 45 10
czynne: wtorek- sobota od 10.00 -17.00
niedziela od 12.00- 17.00
poniedziałek – nieczynne
sobota – wstęp bezpłatny

WYSTAWY
do 30 czerwca - „Dzielnice Sosnowca – Ostrowy Górni-
cze, Kazimierz Górniczy, Porąbka, Maczki „oraz „Droga 
do wolności . Od Legionów Dąbrowskiego do Legionów 
Piłsudskiego.”
od 4 do 30 czerwca – „4 czerwca 1989„
od 5 do 30 czerwca – „Sosnowiec wczoraj i dziś”
od 1 - 31 lipca – „Karykatury Ivana Baju”.
od 10 lipca do 16 sierpnia – „Wielcy nieznani - 
Bo gna Krasnodębska-Gardowska”.
W każdą środę lipca i sierpnia „Twórcze Spo-
tkania Wakacyjne”, wstęp wolny w godz. 
10.00-12.00 dla dzieci i młodzieży.

Miejski Klub im. Jana Kiepury 
ul. Będzińska 6 tel./032/ 291 39 48
od 29 czerwca do 01 lipca proponuje: 
godz. 14.00 – otwarte zajęcia taneczne 
(taniec towarzyski); Etno Wakacje – co 
to jest ETNO?; otwarte rozgrywki teni sa 
stołowego; TURNIEJ SZACHOWY 
oraz otwarte 

rozgrywki szachowe (szczegóły i regulamin turnieju na 
www.kiepura.pl oraz na plakatach klubowych),
godz. 15.00 - warsztaty plastyczne; 
godz. 16.00 - taniec, śpiew, gry i zabawy dla 
najmłodszych; 
g. 17.00 – 20.00 stacjonarny obóz tańca 
towarzyskiego. 

02 lipca 
godz. 10.00 – wycieczka etnograficzna;
godz. 14.00 – otwarte zajęcia taneczne (taniec towa-
rzyski); otwarte rozgrywki tenisa stołowego; TURNIEJ 
SZACHOWY oraz otwarte rozgrywki szachowe;
godz. 15.00 – warsztaty plastyczne;
godz. 16.00 – taniec, śpiew, gry i zabawy dla 
najmłodszych;
godz. 17.00 – 20.00 stacjonarny obóz tańca towarzy-
skiego.

03 lipca
godz. 9.00 – wycieczka rekreacyjna.
godz.14.00 – otwarte zajęcia taneczne (taniec towarzy-
ski); Etno Wakacje – co to jest Etno?; otwarte rozgrywki 
tenisa stołowego; TURNIEJ SZACHOWY oraz otwarte 
rozgrywki szachowe;
godz.15.00 – warsztaty plastyczne;
godz.16.00 – taniec, śpiew, gry i zabawy dla najmłod-
szych;
godz.17.00 – 20.00 stacjonarny obóz tańca towarzy-
skiego.

06 – 10 lipca
godz.14.00 – otwarte zajęcia taneczne; otwarte roz-
grywki tenisa stołowego; TURNIEJ SZACHOWY oraz 
otwarte rozgrywki szachowe; 
godz.15.00 – zajęcia dla milusińskich, warsztaty pla-
styczne;
godz.16.00 – 18.00 otwarte zajęcia taneczne (hip-hop, 
taniec nowoczesny).

08 lipca
godz. 9.00 – wycieczka rekreacyjna.

10 lipca
godz. 10.00 - wycieczka etnograficzna.

Miejski Dom Kultury „Kazimierz″ 
ul. Główna 19, tel. /032/ 269 41 19
MDK proponuje : 
03 lipca godz. 10.00 - Turniej 6 piłkarskich zespołów 
amatorskich, plac sportowy przy MDK „Kazimierz”.
10 lipca godz. 9.00. – Wycieczka do gospodarstwa 
agroturystycznego dla seniorów.
29 lipca godz. 9.00. – Wycieczka dla dzieci, młodzieży i 
dorosłych do Szczyrku, 
06 – 07 sierpnia - Turniej sportowo-rekreacyjny dla 
dzieci i młodzieży.
23 sierpnia godz. 9.00. – Wycieczka dla dzieci, mło-
dzieży i dorosłych, 
29 sierpnia godz.12.00. – Plener muzyczny pn.: Fe-
stiwal reggae, artystycznych działań różnych i sportu 
niecodziennego w Parku „Leśna”. Gwiazdy wieczoru: 
Trebunie Tutki i Twinkle Brothers. 

BIBLIOTEKI i filie zapraszają.
Szczegółowe informacje pod nr . tel. /032/ 297 90 05. 

„AKCJA LATO 2009 W MIEŚCIE 
Z MOSiR SOSNOWIEC” 

KĄPIELISKO „SIELEC” 
ul. 3 Maja 41; 41-200 Sosnowiec
tel. (032) 266 34 26; (032) 266 28 43
czynne codziennie od dn. 20.06.2009 do 31.08.2009 
w godz. 10.00 – 18.00
Fotogaleria na stronie www.mosir.sosnowiec.pl

CENNIK:
Bilet normalny /osoby dorosłe/ - 4,50 zł
Bilet ulgowy /młodzież szkolna,
renciści, emeryci - za okazaniem legitymacji/ - 3,50 zł
Bilet - wypożyczalnia sprzętu /leżaki/ - 10 zł
Zjeżdżalnia wodna w cenie biletu wstępu 
Dzieci do lat 7 pod opieką osoby pełnoletniej
- wstęp bezpłatny
Grupy zorganizowane z terenu miasta Sosnowca 
/półkolonie, domy dziecka, MOPS itp./ 
od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 15.00
- wstęp bezpłatny na podstawie pisemnego zgłoszenia 
zawierającego nazwę instytucji, listę imienną pod-
opiecznych oraz nazwisko opiekuna grupy

TURNIEJE I ZAWODY SPORTOWE – przeznaczone 
są wyłącznie dla osób przebywających na kąpielisku.

Amatorski Turniej Tenisa Stołowego - 4 lipiec 
Zapisy w dniu turnieju od godz. 10.00 - 10.30, rozpo-
częcie turnieju o godz. 11.00.

Turniej Koszykówki 3 - osobowej - 4 lipiec 
Zapisy w dniu turnieju od godz. 10.00 - 10.30, rozpo-
częcie turnieju o godz. 11.00.

Amatorski Turniej Piłki Siatkowej 6-osobowej od 
15 lat
- 16 sierpień
Zapisy w dniu turnieju od godz. 10.00 - 10.30, rozpo-
częcie turnieju o godz. 11.00.

Amatorski Turniej Tenisa Stołowego - 15 sierpień 
Zapisy w dniu turnieju od godz. 10.00 - 10.30, rozpo-
częcie turnieju o godz. 11.00.

Turniej Kometki - 22 sierpień 
Zapisy w dniu turnieju od godz. 10.00 - 10.30, rozpo-
częcie turnieju o godz. 11.00. (w przypadku niesprzyja-
jącej aury turniej odbędzie się w pierwszym pogodnym 
dniu po w/w terminie).

Konkursy na najszybszy zjazd ze zjeżdżalni 
Zapisy w dniu zawodów u ratownika WOPR – 
prowadzą cego konkurs. Rozpoczęcie zawodów o godz. 
17.00.

Zawody Pływackie dla Dzieci i Dorosłych 
7, 14, 21, 28 sierpień
Zapisy w dniu zawodów u ratownika WOPR – 
prowa dzącego konkurs. Rozpoczęcie zawodów o 
godz.17.00.

KĄPIELISKO „NIWKA” ul. Wojska Polskiego 181; 
41-208 Sosnowiec ; tel. (032) 299 36 30
czynne codziennie w godz. 10.00 – 18.00 
od 20.06.2009 do 31.08.2009

CENNIK
Bilet normalny /osoba dorosła/ - 3 zł
Bilet ulgowy /młodzież szkolna, 

renciści, emeryci – za okazaniem legitymacji/ - 2 zł
Dzieci – do lat 7 pod opieką osoby pełnoletniej
- wstęp bezpłatny
Grupy zorganizowane z terenu miasta Sosnowca 
/półkolonie, domy dziecka, MOPS itp./ 
od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 15.00 
- wstęp bezpłatny na podstawie pisemnego zgłoszenia 
zawierającego nazwę instytucji, listę imienną pod-
opiecznych oraz nazwisko opiekuna grupy

Konkursy Sportowo – Rekreacyjne dla Dzieci
Informacja o terminach na Kąpielisku. Przeciąganie 
liny, pływanie na dystansach, rzuty piłką do kosza, 
rzuty lotkami do celu, ringo. Zapisy od godz. 10.00, 
rozpoczęcie konkursów od godz. 11.00

Zawody Pływackie dla Dzieci i Dorosłych 
5, 12, 19, 26 lipiec
Zapisy w dniu zawodów u ratownika WOPR – 
prowa dzącego konkurs. Rozpoczęcie zawodów o 
godz.12.00.

SKATE PARK – PARK „SIELECKI”
czynny codziennie w godz. 7.00 – 21.00 
– wstęp wolny

SKATE PARK – „ZAGÓRZE”
czynny codziennie w godz. 7.00 – 21.00 
– wstęp wolny

KORTY TENISOWE im. Henryka Skoneckiego 
ul. Szkolna 7 Sosnowiec
tel. (032) 266 62 42 w 25, tel kom. 0 665 457 705

czynne codziennie od 7.00 - 21.00
CENNIK:

poniedziałek-piątek w godz. od 7.00 - 15.00 - 6 zł/godz.
poniedziałek-piątek w godz. od 15.00 - 21.00 - 12 zł/godz. 
sobota-niedziela , święta w godz. od 7.00 - 21.00 - 12 
zł/godz.
korzystanie ze ściany tenisowej - bezpłatnie

TURNIEJE 
Grand Prix Sosnowca 2009 Dzieci i Młodzieży w 
Tenisie Ziemnym w kat. do 10, 14 i 18 lat Dziewcząt 
i Chłopców
29 – 30 sierpień; 12 – 13 wrzesień; 19 – 20 wrzesień; 
Zapisy do godz. 9.00 w dniu rozpoczęcia turnieju, roz-
poczęcie o godz. 9.30
Opłata startowa: 10 zł / 5 zł od osoby z lic. ATP

Grand Prix Sosnowca 2009 w Tenisie Ziemnym 
Ama torów gra pojedyncza mężczyzn w kat. +45 lat 
i OPEN
4 – 5 lipiec; 5 – 6 wrzesień; 26 – 27 wrzesień; 
Zapisy do godz. 13.00 na dzień przed rozpoczęciem 
turnieju pod nr tel. 032 266 34 26 wew.46.
Rozpoczęcie gier o godz. 9.00
Opłata startowa w wysokości 30 zł od osoby / 25 zł z 
lic. ATP, młodzież i studenci do 25 lat - 20 zł / 15 zł z 
lic. ATP

KORTY TENISOWE MOSiR
Al. Mireckiego 31 Sosnowiec ; tel. (032) 785 37 36 
czynne codziennie od 7.00 - 21.00

CENNIK:
poniedziałek - piątek w godz. od 7.00 - 15.00 - 6 zł/
godz.
poniedziałek - piątek w godz. od 15.00 - 21.00 - 12 zł/godz. 
sobota - niedziela , święta w godz. od 7.00 - 21.00 - 12 
zł/godz.

TURNIEJE 
Grand Prix Sosnowca 2009 Dzieci i Młodzieży w 
Tenisie Ziemnym w kat. do 10, 14 i 18 lat Dziewcząt 
i Chłopców
29 – 30 sierpień; 12 – 13 wrzesień; 19 – 20 wrzesień;
Zapisy do godz. 9.00 w dniu rozpoczęcia turnieju, roz-
poczęcie o godz. 9.30
Opłata startowa: 10 zł / 5 zł od osoby z lic. ATP

Grand Prix Sosnowca 2009 w Tenisie Ziemnym 
Ama torów gra pojedyncza mężczyzn w kat. +45 lat 
i OPEN
4 – 5 lipiec; 5 – 6 wrzesień; 26 – 27 wrzesień; 
Zapisy do godz. 13.00 na dzień przed rozpoczęciem 
turnieju pod nr tel. 032 266 34 26 wew.46.
Rozpoczęcie gier o godz. 9.00
Opłata startowa w wysokości 30 zł od osoby / 25 zł z 
lic. ATP, młodzież i studenci do 25 lat - 20 zł / 15 zł z 
lic. ATP

HALA SPORTOWA „ŻEROMSKIEGO”
ul. Żeromskiego 9, 41 – 200 Sosnowiec;
tel. (032) 266 38 66

Letnia Akademia Karate 
Organizator: Sosnowiecki Klub Karate Kyokushin
tel. (032) 266 30 00
24 czerwiec, 1, 8, 15, 22, 29 lipiec
Zajęcia dla młodzieży i dorosłych w każdą środę w 
godz. 18.00-19.30

Boisko do koszykówki ulicznej przy Hali Sportowej
Amatorski Turniej Koszykówki 3 – osobowej

4 lipiec, 1 sierpień;
Zapisy w dniu turnieju od 9.30, rozpoczęcie godz. 
10.00.
W przypadku niesprzyjającej pogody turniej zostanie 
przeniesiony do hali Sportowej „Żeromskiego” 
- konkurs rzutów za 3 pkt. Konieczne obuwie zmienne! 

Kurs nauki wspinaczki sportowej.
3 - 7 sierpień i 10 – 14 sierpień

Ściana wspinaczkowa od strony parku codziennie
w godz. od 15.00 – 20.00

8 sierpień

Wyjazd szkoleniowy – Okiennik Wielki/Skarżyce
Zapisy u licencjonowanego instruktora wspinaczki 
skałkowej Mateusza Kilarskiego czołowego wspinacza 
sportowego tel. kom. 0 602 573 862.
Wyjazd spod Hali „Żeromskiego” godz. 8.15, 
powrót ok. godz. 20.00
Opłata za przejazd – 10 zł od uczestnika
Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału 
w zajęciach i uzyskania certyfikatu ukończenia kursu 
sportowego wstępnie przygotowującego do samodziel-
nej wspinaczki.

15 sierpień
Zawody wspinaczkowe – Podzamcze.
Wszelkie informację dotyczące wyjazdu j.w.

PARK SIELECKI 
– BOISKA DO PIŁKI SIATKOWEJ PLAŻOWEJ
Czynne codziennie w godz. 10.00 – 21.00
- wstęp wolny

Turnieje Grand Prix Sosnowca – Lato 2009
27 czerwiec – I GP Turniej otwarcia

4 lipiec – II GP
18 lipiec – IV GP
25 lipiec – V GP
8 sierpień – VII GP
29 sierpień – IX GP - Finał
Zapisy w dniu turnieju w godz. 8.30 - 9.00, rozpoczęcie 
o godz. 9.30.

UWAGA !
W w/w turniejach mogą brać udział zawodnicy, którzy 
ukończyli 15 lat. Nie pobieramy opłaty startowej.

BOISKA DO PIŁKI SIATKOWEJ PLAŻOWEJ PRZY 
V LO im. R. Schumana, ul. Gwiezdna 2; 41 – 200 
Sosnowiec.
Współorganizatorzy:
V LO im. R. Schumana w Sosnowcu,
UKS „Kazimierz - Płomień”

Turnieje Grand Prix Sosnowca – Lato 2009
11 lipiec – III GP
1 sierpień – VI GP
22 sierpień – VIII GP
Zapisy w dniu turnieju w godz. 8.30 - 9.00, rozpoczęcie 
o godz. 9.30.

UWAGA ! 
W w/w turniejach mogą brać udział zawodnicy, którzy 
ukończyli 15 lat.
Nie pobieramy opłaty startowej.

HALA SPORTOWA BOISKA PIŁKARSKIE „NIWKA” 
ul. Orląt Lwowskich 70; 41 – 208 Sosnowiec; 
(032) 764 38 30
lipiec 2009, poniedziałki, środy, piątki godz. 10.00 – 
12.00.
Warsztaty koszykarskie dziewcząt i chłopców.
Organizator: Młodzieżowy Koszykarski Klub Sportowy 
„Zagłębie” Sosnowiec

10 – 31 sierpień
Zajęcia z piłki nożnej oraz gry i zabawy ruchowe dla 
dzieci i młodzieży godz. 10.00 – 12.00
Organizator: Klub Sportowy AKS „Niwka” Sosnowiec.

STADION ZIMOWY ul. Zamkowa 4; 
41 – 200 Sosnowiec; (032) 266 62 42
Turniej UNIHOKA
29 sierpień – tafla B
Zapisy od godz. 11.30, rozpoczęcie turnieju godz. 
12.00.

STADION PIŁKARSKI KS „GÓRNIK” SOSNOWIEC, 
ul. Br. Mieroszewskich 91
przy Hali Widowiskowo – Sportowej „Zagórze”
Turnieje Piłki Nożnej 7 – osobowej w kat. 10-14 lat 
i 15-18 lat
6, 20 lipiec, 10, 24 sierpień
Zapisy w dniu turnieju w godz. 9.00 - 9.45, rozpoczęcie 
o godz. 10.00.

AKWEN „STAWIKI”
Plaża czynna codziennie w godz. 10.00 - 18.00 
– wstęp wolny

RESTAURACJA SIEDLISKO „STAWIKI’’
Boisko do siatkówki plażowej – czynne codziennie 
12.00 – 20.00
Rezerwacja boiska pod numerem tel. 508 192 778

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O IMPREZACH 
I ZAWODACH SPORTOWYCH NA STRONIE:

www.mosir.sosnowiec.pl
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Jej czę ścią są na sze przy do mo -
we i dział ko we ogród ki, cza sem
tak że peł ne ro ślin no ści bal ko ny
i ta rasy. Jed nak czy dba my o na -
sze ogro dy na le ży cie i w zgo dzie
ze śro do wi skiem?

Pod sta wą utrzy ma nia ogro du
zgod nie z na tu rą jest sa dze nie
rodzimych roślin przy sto so wa -
nych do na szych wa run ków kli -
ma tycz nych. Ten ba nal ny, jak
mo gło by się zda wać po mysł
spra wi, że nie bę dzie my zu ży -
wać nie po trzeb nie nad mia ru wo -
dy do ich pod le wa nia, nie bę dą
wy ma ga ły tak że zbyt nie go na -
wo że nia oraz spry ski wa nia pe -
sty cy da mi, ła twiej bę dzie je
upra wiać.

Waż ne są pod sta wo we za sa -
dy pod le wa nia. Upa lnym la tem
naj lepiej ro bić to wie czo rem,
gdy jest chłod niej. Wte dy wo da
nie pa ru je tak in ten syw nie, jak
w cią gu dnia. Istot ne jest też, że
naj czę ściej pod le wa nia po trze -
bu ją sa me ko rze nie, a nie np. li -
ście ro ślin. Wska za ne jest wy sy -
pa nie pod ło ża np. drob ną ko rą. 

Sed nem ra cjo nal ne go pod le -
wa nia jest jed nak nie to jak pod -

le wa my, ale czym. Naj lep sza
do te go ce lu jest desz czów ka,
a jej zbie ra nie do te go ce lu jest
ba nal nie pro ste. Wy star czy pod -
łą czyć np. becz kę do sie ci ry nien
zbie ra ją cych wo dę. Po jem nik
na desz czów kę na le ży przy kryć,
aby nie wpa da ły do niej li ście
i owa dy i raz na ja kiś czas za -
mie szać, aby znaj du ją cą się
w nim wo dę utle nić. Jest to
przy stęp ny i przede wszyst kim
ta ni spo sób na oszczę dza nie wo -
dy pit nej. 

Eko lo gicz ne upra wia nie
ogród ka nie obej dzie się rów -
nież bez szpi kowa nia ro ślin
che micz ny mi na wo za mi oraz
wal ką ze szkod ni ka mi po przez
licz ne środ ki owa do bój cze i od -
stra sza ją ce gry zo nie. W ce lu
unik nię cia te go pierw sze go
naj ła twiej by ło by za ło żyć kom -
po stow nik. O ile w wy pad ku
bal ko nów i ta ra sów mo że sta -
no wić to pro blem, to w ogród -
kach nie ma już żad ne go. Kom -
post nie tyl ko od ży wia ro śli ny,
ale tak że użyź nia gle bę, po pra -
wia jąc jej na po wie trze nie oraz
po wo du je dłuż sze utrzy mywa -
nie wil go ci. W tym ce lu na le ży
w ogro dzie wy go spo da ro wać

miej sce, w któ re wy rzu cać bę -
dzie my wszyst kie reszt ki je dze -
nia, wy pie lo ne chwa sty, za gra -
bio ne je sie nią li ście, ścię tą tra -
wę czy fu sy z ka wy i her ba ty.
Po kil ku mie sią cach nie zbyt in -
ten syw nej pra cy otrzy ma my
peł no war to ścio wy kom post. 

W przy pad ku ochro ny ro -
ślin przed nie chcia ny mi go ść -
mi pa mię tać na le ży o tym, iż
np. nie któ re z ziół wie le
z nich od stra sza ją. Czo snek
sku tecz nie od stra szy mszy ce,
szczy pio rek na to miast kre ty,
mię ta mrów ki, a chrzan ston -

kę. Po ży tecz ne w wal ce
z owa da mi są tak że m.in. ba -
zy lia, na gie tek i chry zan te my.
Dbaj my rów nież o na tu ral -
nych wro gów owa dów, któ re
szko dzą na szym upra wom np.
bie dron ki. Na to miast, aby za -
chę cić jak że po żytecz ne dla

na szych upraw pszczo ły i mo -
ty le upra wiaj my ro śli ny ta kie
jak dzie wan na, nie za po mi naj -
ki czy me lisa.

Zwra caj my tak że uwa gę
na eko lo gicz ne ak ce so ria oraz
me ble ogro do we. Naj le piej za -
stą pić te pla sti ko we drew nia ny -
mi. Lecz niech nie sku szą nas te
wy ko na ne z twar de go tro pi kal -
ne go drew na np. ma ho niu, je śli
nie ma ją one cer tyfi ka tu FSC
(sta no wi gwa ran cję, że w le sie
pro wa dzo na jest go spo dar ka,
któ ra ma na ce lu jak naj peł niej -
sze za spo ko je nie po trzeb le śni -
ków i lo kal nej lud no ści, przy jak
naj mniej szych szko dach eko lo -
gicz nych). Szu kaj my do nic i me -
bli ogro do wych z od zy ska ne go
pla sti ku czy me ta li, a sa dzon ki
ho duj my w pla sti ko wych ku -
becz kach po pro duk tach spo -
żyw czych.

Jest wie le te go ro dza ju, nie -
ba nal nych rad, któ re po zwo lą
cie szyć nam się przy do mo wym
ogród kiem. War to pa mię tać, iż
nie wiel kim na kła dem za rów no
cza su, jak i fun du szy stwo rzyć
mo że my ide al ne miej sce wy po -
czyn ku, ja kim bę dzie nasz
ogród. 

Przez week end 19-20 czerw -
ca w so sno wiec kim cen trum
han dlo wym Au chan trwa ła
se lek tyw na zbiór ka od pa dów
opa ko wa nio wych. Bio rą cy
udział w zbiór ce w za mian
za su row ce wtór ne, otrzy my -
wa li bo ny na za ku py pro duk -
tów eko logicz nych i ro ślin.
W ten oto spo sób za kil ka ki -
lo gra mów np. ma kula tury
moż na by ło otrzy mać drzew -
ko do za sa dze nia w przy do -
mo wym ogród ku, czy dział -
ce. Ak cja zo sta ła zor gani zo -
wa na przy współ pra cy
Au chan wraz z fir mą Rek -
opol, re ali zują ca obo wiąz ki
przed się bior ców w za kre sie
od zy sku i re cy klin gu od pa-
dów opa ko wa nio wych. 

– Śmie ci my każ de go dnia
w do mu, w pra cy, w szko le,
na urlo pie. Je my, pi jemy, pra -
cu je my, po jawia ją się pu ste
bu tel ki, sło iki i kar to no we pu -
deł ka. Ko niecz ne jest śmie ce-
nie z gło wą, czy li se gre gacja
od pa dów. Tyl ko w tym ro ku
w Pol sce po ja wi się oko -
ło 3.700 tys. ton od pa dów
opa ko wa nio wych. Spra so wane
i zbe lo wa ne, za pa ko wa ne
na cię ża rów ki o ła dow no -
ści 20 ton stwo rzy ły by li nię
o dłu go ści oko ło 3.500 km
– mó wi Mi chał Mi kołaj czyk
– me nadżer ds. ko mu ni ka cji
mar ke tin go wej fir my Re ko pol.

Zbiór ce to wa rzy szy ły licz ne
kon kur sy z na gro da mi. Każ dy,

kto po praw nie od po wie dział
na jed no z wie lu py tań zwią za-
nych z ochro ną śro do wiska
miał oka zję wy grać ro wer gór -
ski. Na gro da ta w wy ni ku lo so -
wa nia, tra fi ła do pa na Mi ro sła -
wa Sie ro ty z So snow ca. Wie lu
in nych uczest ni ków otrzy ma ło
drob ne upo min ki, któ re zo sta ły
spe cjal nie do bra ne tak, aby
umoż liwiać miesz kań com So -
snow ca zmniej sza nie ich ne ga -
tyw ne go wpły wu na śro do wi -
sko. Roz da no m.in. zgnia tar ki
do bu te lek PET, pa pie ro we
dłu go pi sy i za baw ki eko logicz -
ne. 

Po se gre go wa ne śmie ci zo -
sta ły zwa żo ne, i tak oto pod -
li czo no, że pod czas week en -
do wej zbiór ki ze bra no oko -
ło: 150 kg two rzy wa
sztucz ne go, 350 kg szkła
oraz 500 kg ma ku la tu ry. To
to na moż li wych do po now ne -
go prze two rze nia opa ko wań.

– Dla po rów na nia do dam,
że pod czas kie dy Pol ska se -
lek tyw nie po zy sku je je dy -
nie 4 kg od pa dów na miesz -
kań ca, Cze si po zy sku ją
ich 39 kg, a Niem cy 76
– pod su mo wał Mi chał Mi ko -
łaj czyk. GGKK

Spę dza jąc wa ka cje na ło nie
przy ro dy, w re zer wa tach czy
par kach na ro do wych war to pa -
mię tać o tym, że każ de z tych
miejsc bę dą cych pod ochro ną
na le ży od po wied nio trak to wać.
Mi mo że każ dy ze spół przy rod -
ni czo -kra jo bra zo wy za zwy czaj
po sia da wła sny re gu la min, to
za war te w nich za sa dy po stę po -
wa nia po wie la ją się. Dla te go
w ra mach przy po mnie nia pre -
zen tu jemy re gu ły prze by wa nia
w te go ro dza ju miej scach.

Przede wszyst kim nie na le ży
zba czać z wy zna czo nych ście -
żek, nie tyl ko ze wzglę du
na wła sne bez pie czeń stwo, ale
tak że przez wzgląd na ochro nę
flo ry i fau ny. Za bro nio ne jest

nisz cze nie, uszka dza nie oraz
prze kształ ca nie te re nu, czy li nie
na le ży nisz czyć ro ślin, zbie rać
kwia tów, grzy bów czy owo ców
le śnych. Ka ry god nym za cho wa -
niem rów nież jest umyśl ne za bi -
ja nie dzi ko wy stę pu ją cych zwie -
rząt, nisz cze nie ich nor i le go-
wisk oraz ry bich tar lisk
i zło żo nej ikry. Do par ków na ro -
do wych nie przy pro wa dzaj my
ze so bą na szych psich pu pi li.
Za po znaj my się tak że z re gu la -
mi nem, za nim wje dzie my na te -
ren chro nio ne go par ku ro we rem,
w nie któ rych, bo wiem jest to za -
bro nio ne.

Pa mię taj my tych kil ka pod -
sta wo wych zasad pla nu jąc wa -
ka cyj ne wo ja że. GGKK

Ze bra no to nę od pa dów Za ka za ny owoc
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Eko ogró dek
Let nia po go da za chę ca nas do co raz częst szych po by tów na ło nie na tu ry
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Po szukujemy
nowego
właściciela

Ta ma leń ka su nia zo sta ła po -
rzu co na po 18 la tach wier no -
ści... czy je steś w sta nie so bie
wy obra zić tę ma leń ką isto tę
w schro ni sku... co ona czu je.
Pro sto z ka na py do zim ne go
bok su. Sucz ka jest bar dzo sta -
ra, ale zu peł nie zdro wa. Jest
tyl ko bar dzo sła ba i po trze bu je
spo koj ne go do mu na god ne ży -
cie. Czy znaj dzie się ktoś kto
ofia ru je jej mi łość, cie pło i bez -
pie czeń stwo na ostat nie chwi le
ży cia? Kon takt w spra wie ad -
op cji – tel. 790 222 779, iwo -
na 213@kon to.pl

OOggrróóddkkii ddzziiaałłkkoowwee ttoo nniiee ttyyllkkoo pprrzzyyjjeemmnnoośśćć,, aallee ii ooddppoowwiieeddzziiaallnnoośśćć



AR
C

Spotkanie
w sprawie
rewitalizacji
Za pra sza my ser decz nie wszyst -
kie oso by za inte re so wa ne Lo -
kal nym Pro gra mem Re wi ta li za -
cji na spo tka nie, któ re roz pocz -
nie się 11 lip ca, od godz. 10.

W związ ku z ogło sze niem
kon sul ta cji spo łecz nych do ty -
czą cych Lo kal ne go Pro gra mu
Re wi ta liza cji mia sta So snow ca
ser decz nie za pra sza my wszyst -
kich za inte re so wa nych miesz -
kań ców, or ga ni za cje po za rzą do -
we, in sty tu cje i fir my na spo tka -
nie in for macyj ne, do ty czą ce
ww. pro gra mu. Na spo tka niu,
któ re od bę dzie się w dniu 11
lip ca, w godz. od 10.00
do 12.00 w sa li se syj nej (sa -
la 319, II pię tro), omó wio na zo -
sta nie kwe stia re wi ta li za cji
w So snow cu, głów nych za ło żeń
oraz wy ni ków prze pro wa dzo -
nych ba dań. AARRCC
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reklama

reklama

reklamaMło dzież z So snow ca je dzie do Chin!

Ze spół „Pro skil led” z IV LO
w So snow cu – w skła dzie Da -
mian i To masz Tro ja now scy, Pa -
weł Drew niak oraz Ra fał Sza lec -
ki – zwy cię żył w Wiel kim Fi na -
le III edy cji Ogól no pol skiej
Olim pia dy Wie dzy o In ter ne cie
Dial Net Ma sters, któ ry od był
się 17 czerw ca we Wro cła wiu.
Zwy cięz cy w na gro dę już we
wrze śniu po ja dą do Chin. Kon -
kurs zor ga ni zo wa ła Te le fo nia
DIA LOG przy współ pra cy z Po -
li tech ni ką Wro cław ską. 

Patro nat nad olim pia dą ob ję -
ła Pre zes Urzę du Ko mu ni ka cji
Elek tro nicz nej An na Stre żyń ska.

Na gro dą głów ną w olim pia -
dzie jest 10 – dnio wa wy ciecz ka
do Chin, a zwy cięz cy zo ba czą
m.in. Hong kong i Pe kin.
Na wrze śnio wą wy pra wę po je-
dzie Wiel ka Dzie siąt ka – zdo -

byw cy I miejsc wraz z na uczy -
cie la mi. Lau re aci II i III miej sca
otrzy ma li wy so kiej kla sy net bo -
oki. Po nad to, wszyst kim człon -
kom dru żyn fi na ło wych wrę czo -
no ga dże ty: tor by na lap topy,
smy cze, ko szul ki z na dru kiem
oko licz no ścio wym.

– Mam na dzie ję, że w cza sie
pół rocz ne go okre su trwa nia
igrzysk, wszy scy jej uczest ni cy
zdo by li no we umie jęt no ści, do -
świad cze nia oraz do brze się ba -
wi li – mó wi An na Stre żyń ska,
pre zes UKE. 

Im pre zie fi na łowej – utrzy -
ma nej w chiń skiej sty li sty ce
– to warzy szy ły licz ne atrak cje
zwią za ne z Pań stwem Środ ka:
chiń skie po tra wy i tra dy cyj -
na mu zy ka, ho stes sy w chiń -
skich stro jach i smok – sym bol
mo cy przy no szą cej szczę ście.

W tur nie ju fi na łowym wzię ły
udział dru ży ny wy ło nio ne
pod czas Mecz Ma ste rów
– pół fi na łów ro ze gra nych
w kwiet niu w 7 mia stach Pol -
ski: Świd ni cy, Po zna niu, Byd -
gosz czy, War sza wie, Lu bli nie,
Czę sto cho wie i Kra ko wie. Po -
prze dza ły je dwu eta powe te sty
on -li ne i eli mi na cje we wnątrz -
sz kol ne. In for macje o star cie
olim pia dy zo sta ły wy sła ne
w stycz niu do 14 tys. szkół
gim na zjal nych i po nad gim na -
zjal nych w ca łej Pol sce. Spo -
śród 40 tys. osób bio rą cych
udział w eli mi na cjach we -
wnątrz sz kol nych do tur nie ju
głów ne go, czy li fi na łu za kwa li -
fi ko wa ły się 22 dru ży ny gim na -
zjal ne i 21 po nad gim na zjal nych.
Za da nia przy go towa li eks per ci
z Po litech ni ki Wro cław skiej. UU
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29 maja 2009 roku w Pałacu Schoena w Sosnowcu odbyła się uroczystość wręczenia „Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Odznaczenia
i nagrody wręczali: zastępcy prezydenta miasta: Zbigniew Jaskiernia i Ryszard Łukawski oraz kierownik USC – Arkadiusz Trzuskowski i zastępca
kierownika USC – Barbara Tkacz. Do gratulacji zacnym Jubilatom dołącza się prezydent miasta Sosnowca Kazimierz Górski.

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo:
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JJoollaannttaa ii TTaaddeeuusszz PPIISSZZCCZZYYKKOOWWIIEE,, AAnnnnaa ii BBoogguussłłaaww PPOODDSSIIAADDŁŁOOWWIIEE AAllffrreeddaa ii ZZddzziissłłaaww PPUUCCHHAAŁŁOOWWIIEE,, FFeelliikkssaa ii MMaarriiaann
RROOSSOOŁŁOOWWIIEE,, AAlliinnaa ii TTaaddeeuusszz SSOOKKOOŁŁOOWWSSCCYY,, CCeeccyylliiaa ii RRoommuuaalldd SSTTOOJJAAKKOOWWIIEE,, KKrryyssttyynnaa ii MMaarriiaann SSZZCCZZYYGGŁŁOOWWIIEE,,
GGeennoowweeffaa ii MMaarriiaann SSKKRRZZYYPPCCZZAAKKOOWWIIEE,, AAnnnnaa ii EEuuggeenniiuusszz SSZZMMIIGGIIEELLOOWWIIEE,, JJaaddwwiiggaa ii SSttaanniissłłaaww SSZZYYMMAAŃŃSSCCYY,, MMiirroossłłaawwaa
ii ZZddzziissłłaaww WWIIAATTRROOWWIIEE,, WWiieessłłaawwaa ii SSttaanniissłłaaww WWIILLKKOOWWIIEE,, AAnnnnaa ii JJóózzeeff ZZBBOORROOWWSSCCYY,, HHaalliinnaa ii LLuuccjjaann ZZDDRRAACCHHOOWWIIEE,,
MMiirroossłłaawwaa ii RRyysszzaarrdd ZZIINNCCZZEENNKKOO,, KKrryyssttyynnaa ii ZZddzziissłłaaww ŻŻAAKKOOWWIIEE.. JJuubbiilleeuusszz 6600--lleecciiaa oobbcchhooddzziillii PPaańńssttwwoo:: AAllffrreeddaa ii CCzzeessłłaaww
MMAALLCCOOWWIIEE,, ZZooffiiaa ii SSttaanniissłłaaww WWAARRCCHHOOŁŁOOWWIIEE..

IIrreennaa ii TTaaddeeuusszz AARREENNDDAARRCCZZYYKKOOWWIIEE,, HHeennrryykkaa ii JJóózzeeff BBIIEERRYYŁŁOOWWIIEE,, SSttaanniissłłaawwaa ii AAnnttoonnii BBUUGGAAJJSSCCYY,, IIrreennaa ii SSttaanniissłłaaww
CCHHOOJJNNAACCCCYY,, EEllżżbbiieettaa ii SSttaanniissłłaaww CCHHRRZZĄĄSSZZCCZZOOWWIIEE,, AAllffrreeddaa ii RRoommaann DDEELLOOWWSSCCYY,, KKrryyssttyynnaa ii AAnnddrrzzeejj DDOOBBOOSSZZOOWWIIEE,,
AAnnttoonniinnaa ii PPaawweełł FFRREEIISSEE,, IIrreennaa ii EEuuggeenniiuusszz GGRRĘĘDDOOWWIIEE,, HHeennrryykkaa ii ZZyyggmmuunntt HHAAŁŁAACCIIŃŃSSCCYY,, MMaarriiaa ii WWaaccłłaaww HHEERRBBSSTTOOWWIIEE,,
BBaarrbbaarraa ii JJeerrzzyy JJAAGGIIEEŁŁŁŁOOWWIICCZZOOWWIIEE,, AAnnnnaa ii MMaarriiaann JJĘĘDDRRZZEEJJSSCCYY,, WWaannddaa ii JJóózzeeff KKAACCHHNNIICCOOWWIIEE,, ZZooffiiaa ii SSttaanniissłłaaww
KKAAŃŃTTOOCCHHOOWWIIEE.. JJuubbiilleeuusszz 6600--lleecciiaa oobbcchhooddzziillii PPaańńssttwwoo:: AAllbbiinnaa ii FFeelliikkss PPAAWWŁŁOOWWSSCCYY,, IIrreennaa ii BBrroonniissłłaaww CCZZYYŻŻOOWWSSCCYY..

WWaaccłłaawwaa ii BBoogguummiiłł KKAAŹŹMMIIEERRCCZZAAKKOOWWIIEE,, JJóózzeeffaa ii FFrraanncciisszzeekk KKŁŁYYŻŻOOWWIIEE,, MMiicchhaalliinnaa ii SStteeffaann KKOOBBYYLLIIŃŃSSCCYY,, EErryykkaa ii JJaann
KKRRAAMMAASSZZOOWWIIEE,, WWeerroonniikkaa ii CCzzeessłłaaww KKRREETTOOWWIIEE,, ZZooffiiaa ii WWaallddeemmaarr KKRRÓÓLLOOWWIIEE,, IIrreennaa ii HHiieerroonniimm KKUUBBIIŃŃSSCCYY,, WWaannddaa
ii AAnnttoonnii KKUULLIIKKOOWWIIEE,, KKaazziimmiieerraa ii HHeennrryykk LLIITTEEWWKKAA,, MMaarriiaa ii ZZddzziissłłaaww MMAAGGDDZZIIAARRZZOOWWIIEE,, TTeerreessaa ii BBoogguussłłaaww
MMAARRCCIINNKKOOWWSSCCYY,, LLiiddiiaa ii ZZddzziissłłaaww MMIIEERRZZEEJJEEWWSSCCYY,, JJaanniinnaa ii HHeennrryykk NNAAWWRROOTTOOWWIIEE,, ZZooffiiaa ii SSttaanniissłłaaww NNOOWWAAKKOOWWIIEE..
JJuubbiilleeuusszz 6600--lleecciiaa oobbcchhooddzziillii PPaańńssttwwoo:: HHeelleennaa ii WWiieessłłaaww WWOOŁŁCCZZYYKKOOWWIIEE..

reklamareklama

0022.. 0066.. – Park Sie lec ki wzbo ga cił
się o rzeź bę z wi kli ny. „Blin da”
zo sta ła umiej sco wio na za re stau -
ra cją „Ko lo ro wa”. Au to rem pro -
jek tu oraz je go wy ko naw cą jest
To masz Ko wal, pla styk pro wa -
dzą cy za ję cia pla stycz ne z ma lar -
stwa, ry sun ku, wi kli niar stwa, fo -
to gra fii w Miej skim Klu bie
„Macz ki”. Lo ka li za cja rzeź by ma
na ce lu pro mo cję dzia łal no ści
Klu bu. Rzeź ba sta no wi ory gi nal -
ną i no wa tor ską for mę de ko ra cji
par ko wej.
0022--0033.. 0066.. – So sno wiec stał się
sto li cą pol skiej pe da go gi ki.
W Wyż szej Szko le Hu ma ni tas
od by ła się kon fe ren cja „Edu ka cja
na ro do wym prio ry te tem”, de dy -
ko wa na Pro fe so ro wi Cze sła wo wi
Kupi sie wi czo wi – wy bit ne mu so -
sno wi cza ni no wi, pe da go go wi,
człon ko wi rze czy wi ste mu Pol -
skiej Aka de mii Na uk, te go rocz ne -
mu lau re ato wi od zna ki „Za słu żo -
ny dla mia sta So snow ca”. 
0055.. 0066.. – przez kil ka dni ob cho -
dzo no w So snow cu Ty dzień God -
no ści Osób Nie peł no spraw nych.
Or ga ni za to rzy „Ty go dnia God no -
ści” przy go to wa li spo tka nia, kon -
kur sy, kon cer ty, fe sty ny i za ba wy.
0066.. 0066.. –na te renie pa ra fii św. Flo -
ria naprzyul. Ko mo row skie go od -
był się fe styn re kre acyj no - spor to -
wy dla dzie ci i mło dzie ży nie peł -
no spraw nej. W pro gra mie
prze wi dzia no wy stę py ar ty stycz -
ne ze spo łów dzie cię cych i mło -
dzie żo wych, prze jażdż ki kon ne,
lu na park dla dzie ci, po ka zy, kon -
kur sy ar ty stycz ne i spor to we, gry
i za ba wy re kre acyj ne, upo min ki
i po czę stun ki. 
1133.. 0066.. – w Par ku Le śna w Ka zi -
mie rzu Gór ni czym od by ły się
Mło dzie żo we Dni So snow ca.
Wy stą pi ły ze spo ły: THE MA -
RIANS, HE ROW, BLACK SE -
VEN oraz SE XBOM BA.
1155.. 0066.. – w Te atrze Za głę bia od -
był się Kon cert Cha ry ta tyw ny
„Ser ce dla Kon ra da”. Do chód
z kon cer tu zo stał prze ka za ny
na le cze nie i re ha bi li ta cję Kon ra -
da, sy na Da riu sza Nie bud ka, ak -
to ra i kon fe ran sje ra, w la -
tach 1992-2001 wy stę pu ją ce go
na de skach Te atru Za głę bia. 
1166.. 0066.. – od był się  Zjazd Re jo no -
we go  Pol skie go Czer wo ne go
Krzy ża w So snow cu. W trak cie
zjaz du wrę czo no me da le i or de ry
naj bar dziej za słu żo nym człon kom
PCK. Wy bra no no wy Za rząd,
pre ze sem Pol skie go Czer wo ne go

Krzy ża zo stał Jó zef Lu pa.  
1188.. 0066.. – w Urzę dzie Miej skim
od by ło się spo tka nie władz sa mo -
rzą do wych So snow ca z lau re ata -
mi olim piad i kon kur sów przed -
mio to wych za rok 2008/2009.
Kil ku dzie się ciu wy bit nych
i uzdol nio nych mło dych lu dzi
z so sno wiec kich szkół pod sta wo -
wych, gim na zjal nych i po nad gim -
na zjal nych ode bra ło gra tu la cje
i ży cze nia z rąk za stęp cy pre zy -
den ta Zbi gnie wa Ja skier ni.   
1199.. 0066.. – 102. uro dzi ny ob cho dzi -
ła so sno wi czan ka Pa ni Ja dwi ga
Ba le wicz. Na gro dę ju bi le uszo wą
wraz z ży cze nia mi prze ka zał do -
stoj nej Ju bi lat ce  za stęp ca pre zy -
den ta  Zbi gniew Ja skier nia. 
1199.. 0066.. – Fun da cja Ak tyw ni
po raz 4 uho no ro wa ła Gmi ny, któ -
re naj le piej dba ją o zdro wie i kon -
dy cję fi zycz ną swo ich miesz kań -
ców. Gmi na So sno wiec po raz
dru gi otrzy ma ła to za szczyt ne
wy róż nie nie.  Wrę cze nie na gro dy
dla lau re ata od by ło się pod czas "
Mi strzostw Wo je wódz twa Pod -
kar pac kie go - Fa mi ly Cup 2009"
w ko lar stwie gór skim, bę dą cych
jed no cze śnie Mi strzo stwa mi Pol -
ski Ama to rów or ga ni zo wa nych
przy współ udzia le Mi ni ster stwa
Spor tu, pod pa tro na tem Pre zy -
den ta RP i Pre zy den ta Mia sta
Prze my śla. 
2200.. 0066.. - człon ki nie Sto wa rzy sze -
nia Ak tyw ne Ko bie ty oraz Związ -
ku Za wo do we go  Pie lę gnia rek i
Po łoż nych na Ślą sku uczest ni czy -
ły w I Kon gre sie Ko biet Pol skich,
któ ry od był się w War sza wie pod
ha słem „Ko bie ty dla Pol ski, Pol -
ska dla ko biet”. W Kon gre sie
wzię ło udział po nad 2 ty sią ce ko -
biet z ca łej Pol ski, w tym zna ne
oso bi sto ści, ta kie jak Ma ria Ka -
czyń ska, Jo lan ta Kwa śniew ska,
Hen ry ka Boch niarz, Mag da le na
Śro da, Ma ria Ja nion, Ja ni na
Ochoj ska i Agniesz ka Graff.  
2233.. 0066.. – w Urzę dzie Miej skim
w So snow cu prze pro wa dzo no
przy dział uczniów – ab sol wen -
tów gim na zjów do szkół po nad -
gim na zjal nych. Po raz ko lej ny
na bór prze pro wa dzo ny zo stał
w for mie elek tro nicz nej. W od -
róż nie niu od lat po przed nich
w bie żą cym ro ku w tej for mie
na bo ru uczest ni czy więk szość
gmin.  Dla 1967 ab sol wen tów
gim na zjów mia sto So sno wiec
przy go to wa ło w szko łach po nad -
gim na zjal nych łącz nie 2 834
miej sca. UU

zz „„KKuurriieerreemm ppoo mmiieeśścciiee””
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W 1877 ro ku wy bu chła woj -
na cel na po mię dzy Ro sją i Pru -
sa mi. By ła ona bez po śred nią
przy czy ną na pły wu na te te re ny
pro te stan tów z Gór ne go Ślą ska
i Sak so nii. W po bli skiej Dą bro -
wie ist niał fi liał pa ra fii ewan ge -
lic ko – au gs bur skiej kie lec kiej,
a na stęp nie piotr kow skiej.
Od 1877 r. za rzą dzał nią pa stor
ks. Lu dwik Müller, któ ry w la -
tach 1883-1887 z ini cja ty wy
Hen ry ka Die tla od pra wiał na bo -
żeń stwa rów nież w So snow cu.
Po cząt ko wo od by wa ły się w ho -
lu 4. kla so wej szko ły re al nej.
Po jej za mknię ciu w 1886 r. H.
Die tel prze zna czył na Dom Mo -
dli twy ha lę w swo jej fa bry ce,
któ rą prze bu do wa no i wy po sa -
żo no w oł tarz, am bo nę, or ga ny,

ław ki, na czy nia li tur gicz ne.
Funk cję or ga nisty i kan to ra
spra wo wa li na uczy cie le szko ły
przy fa brycz nej – Edward Ot to
i Edward Mu de row. Chó rem
mę skim i dzie cię cym kie ro wał
Her man Hor sche z Ka to wic.
W kwiet niu 1887 r. H. Die tel
za trud nił pa sto ra ks. Er nesta
Uth ke w cha rak te rze ka pe la -
na do mo we go. Na bo żeń stwa dla
so sno wiec kich ewan ge li ków od -
by wa ły się re gu lar nie w każ dą
nie dzie lę i świę ta. W rok póź -
niej do ko śio ła do bu do wa no
wie żę w któ rej za insta lo wa no
dwa dzwo ny i ze gar. Po nad to
wnę trze świa ty ni ozdo bił ob raz
oł ta rzo wy przed sta wia ją cy bło -
go sła wią ce go Chry stu sa.
W 1910 r. ko ściól uzy skał osta -

tecz nie obec ny wy gląd. Ni ską
wie żę za stą pio no bar dziej oka -
za łą i strze li stą oraz do da no
trze ci dzwon. Po świę ce nia ko -
śio ła do ko nał pa stor dą brow ski
ks. Hen ryk Za jąc. Na bo żeń stwa
w so sno wiec kiej świą ty ni od by -
wa ły się po cząt ko wo je dy nie
w ję zyku nie miec kim, jed nak
wo bec na stę pu ją cej po lo ni za cji
wier nych, od 1907 r. rów nież
w ję zyku pol skim. W 1922 r.
przy ko ście le ewan ge lic ko -au -
gs bur skim pw. św. Ja na Ewan -
ge li sty w So snow cu utwo rzo no
pa ra fię, któ rej pierw szym pro -
bosz czem zo stał ks. Je rzy Tyc.
Pa tron ko śció ła św. Jan Ewan -
ge lista uwi docz nio ny zo stał
na wi tra żu wy ko na nym praw do -
po dob nie przez fir mę Ri char da

Schle ina z Zit tau. Po II woj nie
świa towej licz ba pro te stan tów
na te re nie pa ra fii gwał tow nie
zma la ła, a ca ły ma ją tek Die tlów
zo stał zna cjo na li zo wa ny co
kom pli ko wa ło funk cjo no wa nie
ko ścio ła. Do pie ro w 1996 r. for -
mal nie stał się on wła sno ścią
pa ra fii so sno wiec kiej, któ rej
w dwa la ta póź niej prze ka za no
tak że cmen tarz i dom przy -
cmen tar ny. Od 1952 r. so sno -
wiec ka pa ra fia wcho dzi w skład
tzw. pa ra fial ne go ośrod ka szo -
pie nic kie go obej mu ją ce go czte -
ry pa ra fie (Ka to wi ce -Szo pie ni -
ce, So sno wiec, My sło wi ce
i Hoł du nów). Ad mi ni stra to rem
ośrod ka, a za ra zem pa ra fii so -
sno wiec kiej jest od 1997 r. ks.
Adam Ma li na. 

Uro dził się 17 grud nia 1897 r.
w Płoc ku w ro dzi nie in te li genc -
kiej An tonie go i Zo fii z Lu bo -
widz kich. Uczęsz czał do Gim -
na zjum Pol skie go w Płoc ku,
w 1915 ro ku wstą pił do Le gio -
nów Jó ze fa Pił sud skie go. Brał
udział w bi twie pod Jast ko wem
ko ło Lu bli na, gdzie je go 4 pułk
pie cho ty po niósł cięz kie stra ty.
Za za słu gi wo jen ne otrzy mał
Srebr ny Krzyż Or de ru Wo jen ne -
go Vir tu ti Mi li ta ri i czte ro krot -
nie Krzyż Wa lecz nych. Był in -
ter no wa ny w Szczy pior nie,
po zwol nie niu z obo zu zdał ma -
tu rę ja ko eks tern i wstą pił
na Uni wer sy tet War szaw ski.
Po od zy ska niu nie pod legło ści
był nie za do wo lo ny z re form

w od ro dzo nej Pol sce, co spo wo -
do wa ło u nie go ra dy ka li za cję
po glą dów po li tycz nych. W 1930
r. był aresz to wany ra zem z Ja -
nem Hem plem i Alek san drem
Wa tem. Po mo cy uwię zio nym
udzie lił ad iu tant mar szał ka Jó ze -
fa Pił sud skie go – Bo le sław Wie -
nia wa -Dłu go szow ski. W 1939 r.
w ob li czu za gro że nia na jaz dem
nie miec kim opu bli ko wał chy ba
naj bar dziej zna ny swój wiersz
pt. Ba gnet na broń. We wrze śniu
wstą pił na ochot ni ka do woj ska,
zo stał przy dzie lo ny do Ośrod ka
Za pa so we go 28 Dy wi zji Pie cho -
ty w Zba ra żu, jed nak już wkrót -
ce na stą pił so wiec ki na jazd
na Pol skę. 24 stycz nia 1940 r. W.
Bro niew ski wraz kil ko ma in ny -

mi li te ra tami został aresz to wa ny
we Lwo wie przez NKWD.
Po trzy mie sięcz nym śledz twie
po eta zo stał prze wie zio ny
na Łu bian kę, gdzie wię zio ny był
przez po nad rok. Wy pusz czo ny
z wię zie nia wstą pił do ar mii pol -
skiej for mo wa nej w ZSRR przez
gen. Wła dy sła wa An der sa. Pra -
co wał w am ba sa dzie pol skiej
w Kuj bysze wie. W 1942 r. ewa -
ku ował się wraz z od dzia ła mi
pol ski mi do Ira nu, skąd przez
Irak tra fił do Pa le sty ny. Po za -
koń cze niu dzia łań wo jen nych
zde cy do wał się na po wrót
do kra ju. W okre sie po wo jen -
nym po cząt ko wo two rzył po ezję
po li tycz no -pro pa gan do wą, na -
stęp nie po tra gicz nej śmier ci

cór ki (1954) utwo ry re flek syj ne
o mo tywach oso bi stych. W cza -
sach sta li ni zmu był głę bo ko za -
an ga żo wa ny w two rze nie no wej
rze czy wi sto ści, jed nak od mó wił
Bo le sła wo wi Bie ru towi na pi sa -
nia no we go hym nu Pol ski. Je go
po ezja by ła sil nie zwią za -
na z wła sny mi prze ży cia mi,
a tak że do świad cze nia mi na ro du
pol skie go i dzia ła czy ru chu ro -
bot ni cze go. Mia ła wy raź ne ak -
cen ty re wo lu cyj ne i pa trio tycz ne
za ra zem. Po eta zmarł na ra ka
krta ni w War sza wie w dniu 10
lu te go 1962 r. 

W So snow cu jest pa tro nem
uli cy znaj du ją cej się w przy łą-
czo nym do So snow ca w 1975 r.
Ka zi mie rzu Gór ni czym. 

Ko ściół ewan ge lic ko -
-au gs bur ski

historia
Chmielowski
Adam 
(1845 – 1916), święty Brat Albert, patron diecezji
sosnowieckiej

kkoolluummnnęę rreeddaagguujjee MMiicchhaałł WWęęcceell

Bro niew ski Wła dy sław
(1897 – 1962), po eta, tłu macz, żoł nierz

Uro dził się 20 sierp nia 1845 r. w Igo ło mi nie dale ko Kra ko -
wa w ro dzi nie Jó ze fy i Woj cie cha, póź niej sze go na czel ni ka
car skiej ko mo ry cel nej w Szczy pior nie pod Ka li szem. Oj ciec
Chmie low skie go zmarł w 1853 r.. Po je go śmier ci Adam
otrzy mał sty pen dium rzą do we i wy je chał do Sankt Pe ters -
bur ga, gdzie dwa la ta póź niej roz po czął stu dia w Kor pu sie
Ka de tów. W 1858 r. po prze pro wadz ce do War sza wy kon ty -
nu ował na ukę w Gim na zjum Re alnym J. Pan kie wicza. Po je -
go ukoń cze niu (1861) pod jął stu dia w In sty tu cie Po litech -
nicz nym i Rol ni czo -Le śnym w Pu ła wach (wów czas No wej
Alek san drii), gdzie po znał i za przy jaź nił się z wy bit nym ma -
la rzem Mak sy mi lia nem Gie rym skim. Po wy bu chu po wsta -
nia stycz nio we go w 1863 r. Adam Chmie low ski wal czył
w od dzia le Le ona Fran kow skie go, a na stęp nie Ma ria na Lan -
gie wi cza. Pod czas po by tu w Ga li cji zo stał aresz towa ny przez
Au stria ków i uwię zio ny w Oło muń cu. W ma ju 1863 r. zbiegł
do kra ju i po now nie przy łą czył się do po wsta nia. W dniu 30
wrze śnia pod czas bi twy pod Mel cho wem (oko li ce Czę sto -
cho wy) zo stał cięż ko ran ny w le wą no gę, któ ra zo stał am pu -
towa na w pry mi tyw nych wa run kach. Re kon wa le scen cje od -
by wał w szpi ta lu w Ko niec po lu. W ma ju 1864 r. dzię ki po -
mo cy ro dzi ny zna lazł się w Pa ry żu, jed nak po ogło sze niu
amne stii już rok póź niej wró cił do War sza wy. Pod jął tu taj
stu dia ma lar skie, któ re mu siał prze rwać ze wzglę du na sprze -
ciw ro dzin nej ra dy opie kuń czej po woła nej po śmier ci je go
oboj ga ro dzi ców. Wy jechał na stu dia po li tech nicz ne d Gan -
da wy, a po ro ku roz po czął na ukę na Aka de mii Sztuk Pięk -
nych w Mo na chium. Z te go okre su po cho dzą m.in. je go
pierw sze ob ra zy o te ma ty ce re ligij nej: Wi zja św. Mał gorza -
ty, Ec ce Ho mo i in. Do robek twór czy świę te go to 61 ob ra -
zów olej nych, 22 akwa rele i 15 ry sun ków. We wrze śniu 1880
r. wstą pił do Za ko nu Oj ców Je zu itów w Sta rej Wsi, z któ re-
go wy stą pił po rocz nym po by cie. Za miesz kał w Kra ko wie,
z cza sem po rzu cił cał ko wi cie ma lar stwo i bez gra nicz nie po -
świę cił się po mo cy ubo gim i bez dom nym. W 1887 r. wstą -
pił do Za ko nu św. Fran cisz ka z Asy żu i zna ny jest od tąd ja -
ko Brat Al bert. Rok póź niej zło żył ślu by za kon ne. Dał po -
czą tek za ło żo ne mu przez sie bie Zgro madze niu Bra ci
Al ber tynów, a w 1891 r. utwo rzył Zgro ma dze nie sióstr al -
ber ty nek. W Kra ko wie pro wa dził przy tu łek, w któ rym
miesz kał ra zem z po krzyw dzo ny mi przez los. Za ło żył rów -
nież no we ośrod ki o po dob nym cha rak te rze na te re nie Ga li -
cji, m.in. we Lwo wie, Tar no wie i Za ko pa nem. Zmarł na ra -
ka żo łąd ka 25 grud nia 1916 r. w Kra ko wie i po cho wa ny zo -
stał na Cmen ta rzu Ra ko wic kim. W dniu 22 czerw ca 1983 r.
pod czas mszy św. na kra kow skich Bło niach pa pież Jan Pa -
weł II ogło sił go bło go sła wio nym, a na stęp nie w dniu 12 li -
sto pa da 1989 r. świę tym. Je go do cze sne szcząt ki znaj du ją się
pod oł ta rzem w ko ście le Ec ce Ho mo na Prąd ni ku Czer wo -
nym w Kra ko wie. Je go świę to w ka len da rzu li tur gicz nym
przy pa da na dzień 17 czerw ca. Świę ty jest pa tro nem utwo -
rzo nej w 1992 r. die cezji so sno wiec kiej. Po nad to w na szym
mie ście je go imie niem na zwa na jest nie wiel ka ulicz ka w Mi -
lo wi cach, znaj du jąca się w po bli żu ko ścio ła któ re go jest pa -
tro nem. 

Mu zeum w So snow cu z oka -
zji 25-le cia pla ców ki przy go to -
wu je al bum pt. „So sno wiec
na daw nej wi do ków ce”. Bę dzie
on za wie rał wi do ki mia sta i je -
go dziel nic od koń ca XIX w.
do 1945 r. W związ ku z tym
zwra ca my się do miesz kań ców
So snow ca o po moc w ze bra niu
ma te ria łów, któ re wzbo ga ci ły -
by pu bli ka cję. Mu zeum szcze -
gól nie za in te re so wa ne jest za -

ku pem wi do kó wek i ich ewen -
tu al nym uży cze niem do pu bli -
ka cji.

Wszyst kich, któ rzy mo gli by
wspo móc to przed się wzię cie
i przy czy nić się w ten spo sób
do po pu la ry za cji dzie jów na sze -
go mia sta, pro si my o kon takt
z Dzia łem Hi sto rii i Kul tu ry
Mia sta Mu zeum w So snow cu:
tel. (032) 363 45 17 lub e -ma il:
hi sto ria@mu zeum.org.pl 

APEL DO MIESZKAŃCÓW
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Pod pa tro na tem „Ku rie ra Miej skie go”
W ma ju dla szó sto kla si stów
z so sno wiec kich szkół pod sta -
wo wych zor ga ni zo wa no kon kurs
pla stycz ny pod na zwą „Kwiat ki
dla mo jej Mat ki”. Udział w nim
wzię ło 20 szkół, wpły nę ło 35
prac. Ju ry przy zna ło dwa pierw -
sze miej sca (zło te i po zła ca ne)
oraz dru gie i trze cie. Na gro da mi
za pierw sze miej sca by ły jed no -
dnio we wy ciecz ki dla ca łej kla -
sy do Wa do wic. Or ga ni za to rem
kon kur su by ło Ka to lic kie Sto wa -
rzy sze nie „Ci vi tas Chri stia na”
– Śro do wi sko So sno wiec kie

Ogło sze nie wy ni ków wraz
z wrę cze niem dy plo mów uczest -
ni kom kon kur su od by ło się 3
czerw ca w sa li se syj nej Urzę du
Mia sta w So snow cu. Na gro dy

zwy cięz com wrę cza li: Je go Eks -
ce len cja Ks. Bi skup Grze gorz
Ka szak oraz Pre zy dent Mia sta

Ka zi mierz Gór ski, któ rzy spra -
wo wa li rów nież ho no ro wy pa tro -
nat nad kon kur sem. UU



TTaajjeemmnniiccąą ppoolliisszzyynneellaa jjeesstt ffaakktt,,
żżee ttoo nniiee ssłłaabbee wwyynniikkii zzeessppoołłuu,,
aallee oobbrraaźźlliiwwee uuwwaaggii kkiieerroowwaannee
ppoodd PPaannaa aaddrreesseemm zzaaddeeccyyddoo--
wwaałłyy oo rreezzyyggnnaaccjjii zz zzaajjmmoowwaannee--
ggoo ssttaannoowwiisskkaa.. PPoottwwiieerrddzzaa PPaann
ttęę wweerrssjjęę zzddaarrzzeeńń??
Ki bi ce wy zy wa li mnie od zło dzie ja,
czło wie ka, któ ry przy szedł, aby na -
cha pać się ka sy. Ja na praw dę mam
z cze go żyć. By łem w „Za głę biu”, bo
ko cham ten klub. Po me czu w Ża ga-
niu miar ka się prze bra ła. Mam żo nę,
ro dzi nę, przy ja ciół. Nie mo gę ich na -
ra żać na ta kie sy tu acje. Psy chi ka mi
sia dła. Po tym, co usły sza łem wiem,
że na dia log nie ma szans. To, co wy -
pra wia li lu dzie ma ją cy się za ki bi -
ców w ostat nim me czu prze szło
ludz kie po jęcie. Za nim pił ka rze wy -
szli na bo isko, już zo sta li zwy zy wa -
ni. 17-let ni Ra fał Pie trzak zo stał na -
wet kop nię ty. To ja kaś pa ra noja. Żal
jest ogrom ny, gdyż do szło do te go
wszyst kie go w sy tu acji, gdy uda ło
się po rozu mieć z mia stem, po ja wi ły
się szan se na więk sze pie nią dze, czy -
li sil niej szą dru ży nę. Jed nak ja już
nie mam sił wy słu chi wać tych
wszyst kich obelg pod na szym ad re-
sem. Od sze dłem, że by nie zwa rio -
wać. Do póki nie zo sta nie wy bra ny
no wy pre zes bę dę po ma gał wła ści -
cie lo wi klu bu. Są pew ne spra wy, któ -
re roz począ łem i chcę je do pro wa -
dzić do koń ca.

MMiieelliiśścciiee pprrzzeejjśśćć jjaakk bbuurrzzaa pprrzzeezz
rroozzggrryywwkkii sseezzoonnuu 22000088//22000099,,
ww „„ZZaaggłłęębbiiuu”” uuppaattrryywwaannoo ggłłóóww--
nneeggoo kkaannddyyddaattaa ddoo aawwaannssuu.. NNaa--
wweett cczztteerryy mmiinnuussoowwee ppuunnkkttyy,, ppoo--
zzoossttaałłoośśćć ppoo kkoorruuppccyyjjnnyymm pprroo--
cceeddeerrzzee,, nniiee mmiiaałłyy bbyyćć pprrzzee--
sszzkkooddąą ww rreeaalliizzaaccjjii cceelluu.. RRzzee--
cczzyywwiissttoośśćć ookkaazzaałłaa ssiięę jjeeddnnaakk
bbrruuttaallnnaa.. DDllaacczzeeggoo zzaammiiaasstt wwaall--
cczzyyćć oo aawwaannss kklluubb mmuussiiaałł ssiięę

bbrroonniićć pprrzzeedd ssppaaddkkiieemm?? NNaawweett
ppoo nniieezzbbyytt ttrraaffiioonnyycchh zziimmoowwyycchh
ttrraannssffeerraacchh kkaaddrroowwoo zzeessppóółł pprree--
zzeennttoowwaałł ssiięę wwiięęcceejj nniiżż pprrzzyyzzwwoo--
iicciiee..
Sam nie mo gę uwie rzyć, że tak to się
wszyst ko po to czy ło. Mi mo trud no ści
wie rzy liśmy, że uda nam się po wal -
czyć o awans. Oka za ło się, że za bra -
kło nam kre atyw nych, do świad czo -
nych za wod ni ków, któ rzy po cią gnę li -
by grę. Za bra kło nam przede
wszyst kim si ły ognia w dru giej li nii.
Na wet ma jąc kil ku punk to wą stra tę
z run dy je sien nej wy da wało się, że
wio sną na wią że my wal kę. Tym cza -
sem po raż ki z teo re tycz nie słab szy -
mi ry wa lami spra wi ły, że ob sunę li-
śmy się nie bez piecz nie w ta be li. Nie
mo gę tak że po jąć te go, jak moż -
na by ło prze grać mecz za me czem
na wła snym bo isku. Z per spek tywy
cza su mo że my się bić w pier si od no -
śnie de cyzji per sonal nych zwią za -
nych z ob sa dą tre ner skiej ław ki. Go -
łym okiem wi dać, że chy ba naj lep -
szym roz wią za niem by ła by cią gła
pra ca tre ne ra Pier ścion ka. W pew -
nym mo men cie chciał jed nak odejść
i zmia na by ła ko niecz na.

OO iillee zzaattrruuddnniieenniiee MMiirroossllaavvaa CCoo--
ppjjaakkaa mmoożżnnaa rroozzppaattrryywwaaćć ww kkaa--
tteeggoorriiii ttrraaffiioonneejj ddeeccyyzzjjii oo ttyyllee
kkoommpplleettnnyymm nniieewwyyppaałłeemm bbyyłłoo
śścciiąąggnniięęcciiee ddoo SSoossnnoowwccaa JJaannuu--
sszzaa KKuuddyybbyy,, kkttóórryy ppoo ddoobbrryymm
ookkrreessiiee ww KKrróólleewwsskkiieejj WWoollii
uucchhooddzziiłł zzaa ccuuddoottwwóórrccęę.. TTyymm--
cczzaasseemm wwssłłaawwiiłł ssiięę ttyymm,, żżee śścciiąą--
ggnnąąłł ddoo „„ZZaaggłłęębbiiaa”” cczztteerreecchh bbyy--
łłyycchh ggrraacczzyy,, zz kkttóórryycchh żżaaddeenn nniiee
ookkaazzaałł ssiięę wwyyddaattnnyymm wwzzmmooccnniiee--
nniieemm..
Po kil ku wpad kach tre ner Pier ścio -
nek miał dość. My ślę, że chy ba zbyt
szyb ko zgo dzi li śmy się na roz wią za -
nie umo wy. Z dru giej stro ny wy niki

by ły fa tal ne, nikt nie wie dział, w któ -
rą to pój dzie stro nę, a pre sja wy niku
i ocze ki wa nia wo bec dru ży ny ro sły.
Tre ner Co pjak po skła dał to wszyst ko,
ale tyl ko na chwi lę. Pod ko niec run -
dy gra po zo sta wia ła wie le do ży cze -
nia, a do te go tre ner szy kował się zi -
mą do wy mia ny skła du z wy raź ną
wo lą po sta wie nia na za ciąg cze sko -
-sło wac ki. Za nim od szedł, za kon -
trak to wa li śmy Pa vo la Hu sta vę. Efek -
ty wi dać po wio sen nych wy stę pach
te go gra cza. Gdy po ja wi ła się oka zja
ścią gnię cia do „Za głę bia” tre ne ra
Ku dy by, któ ry do pro wa dził Ga win
do pierw sze go miej sca w ta beli,
a jed no cze śnie gwa ran to wał przyj -
ście naj war to ściow szych za wod ni -
ków, po sta no wi li śmy mu za ufać.
Cóż, wy szło jak wy szło, tre ner Ku -
dy ba miał na gło wie in ne rze czy
i śred nio był prze jęty tym co się
dzia ło w klu bie. W tej sy tu acji zde -

cy do wa li śmy się na po now nie za -
trud nie nie tre ne ra Pier ścion ka.

ZZaauuffaalliiśścciiee ttrreenneerroomm,, aa ttyymmcczzaa--
sseemm nniiee ddoośśćć,, żżee ttrreenneerrzzyy CCoo--
ppjjaakk ii KKuuddyybbaa nniiee zzaaggwwaarraannttoo--
wwaallii wwyyssookkiieeggoo ppoozziioommuu,, ttoo
jjeesszzcczzee śścciiąąggnnęęllii ddoo kklluubbuu kkiillkkuu
ppiiłłkkaarrzzyy,, kkttóórrzzyy nniiee zzaassłłuugguujjąą
nnaa ggrręę ww bbaarrwwaacchh „„ZZaaggłłęębbiiaa””..
WW pprrzzyyppaaddkkuu CCooppjjaakkaa cchhooddzzii
ggłłóówwnniiee oo HHuussttaavvęę.. KKuuddyybbaa mmiiaałł
wwiięęcceejj nniieettrraaffiioonnyycchh „„ssttrrzzaałłóóww””..
Tre ne rzy mó wi li ko go chcą, a my
w mia rę moż li wo ści re ali zo wa li śmy
ich po my sły. Hu sta va to to tal na kla -
pa. Ścią gnię cie So chy by ło ry zy-
kiem, ale li czy liśmy, że je go do -
świad cze nie się przy da. Uczy li śmy
się na błę dach. Szko da, że nie bę dzie
mi da ne pra co wać da lej w klu bie, ale
pew nych spraw już nie da się cof nąć. 

Od dłuż sze go cza su wia domo, że
kon dy cja fi nan so wa klu bu jest kiep -
ska. Ki bi ce za rzu ca ją dzia ła czom, że
nie wy ka za li ini cja ty wy w ce lu po zy -
ska nia spon sorów, a jed no cze śnie
przy oka zji sła bych wy ni ków wy ty -
ka li, że tak na praw dę cho dzi tyl ko
o to, aby na „Za głę biu” za robić. 
Roz mo wy z fir mą Bu de com trwa ły
bardzo dłu go, ale za koń czy ły się suk -
ce sem. Roz ma wia łem jesz cze z przed -
sta wi cie la mi trzech firm. Roz mo wy
za koń czy ły się w mo men cie, gdy przy -
szli na sta dion i usły sze li jak ki bi ce
wy zy wa li wła ści cie la. In ni za sła nia ją
się afe rą ko rup cyj ną. Za rzu ca ło się
nam, że za ro bi li śmy na grze w eks tra -
kla sie, a te raz chce my się wy cofać bo
już na pcha li śmy kie sze nie. Do sta li śmy
z Eks tra kla sy SA i Ca nal+ 2 mln zł.
Pół mi lio na eu ro prze ka za li Wło si
z ER SI. Trze ba jed nak wziąć po praw -
kę na fakt, że wła ści ciel zo sta wił nas
z ka drą, na któ rą mie sięcz nie trze ba
by ło wy łożyć 450 ty się cy zło tych. Po -
nad to pół mi lio na zło tych kosz towa ło
nas wy na jęcie sta dio nu w Wo dzi sła -
wiu, do te go wydatki na ad ministra cję
klu bu. Do daj my kosz ty zgru po wań,
wy jaz dów itd. War to pod kre ślić, że
tyl ko w grud niu na od prawy dla tych,
któ rym po dzię ko wa li śmy za usłu gi
trze ba by ło wy ło żyć 280 ty się cy. Sam
Je rzy Ko wa lik zgar nął 100 ty się cy. Ca -
ły czas pro wa dzi łem ne go cja cje z pod -
mio ta mi, któ re być mo że mo gły by zo -
stać współ udzia łow cami. Może zosta -
nie nim mia sto? Miej sce „Za głę bia”
jest w eks tra kla sie i mam na dzie ję, że
kie dyś się w niej znaj dzie. Mo że no we -
mu pre ze so wi uda się do pro wa dzić ten
klub tam, gdzie być po winien.

DDzziięękkuujjęę zzaa rroozzmmoowwęę..

RRoozzmmaawwiiaałł:: KKrrzzyysszzttooff PPoollaacczzkkiieewwiicczz

Miejsce „Zagłębia” jest w ekstraklasie
Piłkarze „Zagłębia” na piłkarskiej prowincji mieli spędzić tylko rok i zapewnić sobie powrót na zaplecze ekstraklasy. Tak się jednak nie stało i klub z Sosnowca czeka kolejny sezon w II lidze. O przyczynach
takiego stanu rzeczy, jak również kulisach odejścia z zajmowanego stanowiska rozmawiamy z Pawłem Hytrym, byłym prezesem sosnowiczan, który na dwie kolejki przed końcem drugoligowych rozgrywek
zrezygnował z pracy w klubie.
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Rad ni mó wią „tak” – praw ni cy „nie”

Mia sto przej mie klub?
W ostat nim cza sie na po sie dze niu Ko -
mi sji Kul tu ry, Spor tu i Re kre acji Ra dy
Miej skiej rad ni Ar ka diusz Chę ciń ski
i Ma ciej Ada miec zgło si li wnio sek
o prze ję cie przez mia sto czę ści udzia -
łów klu bu „Za głę bie” S.A. Choć wła dze
klu bu są przy chyl ne tej idei, wła dze
mia sta uwa ża ją ją za sprzecz ną z pra -
wem.

Po my sło daw cy są zda nia, że dzię ki
prze kształ ce niu klu bu pił kar skie go „Za -
głę bie” w spół kę mia sta, sa mo rząd bę -
dzie miał efek tyw ny wpływ na dzia łal -
ność klu bu.

– Tak na praw dę po mysł na ro dził się
kil ka mie się cy te mu – wy ja śnia Ar ka -
diusz Chę ciń ski. – Po raz pierw szy zgła -
sza łem ta ki pro jekt na Ko mi sji Spor tu
ok. dwóch mie się cy te mu. Nie mó wi -
łem wte dy o pro cen to wym prze ję ciu ak -

cji klu bu, ale o ta kim prze jęciu, któ re
da wa łoby mia stu więk szość udzia łów
w klu bie. Na le ży tu nad mie nić, że wła -
ści ciel pa trzy przy chyl nym okiem na to
by mia sto we szło do spół ki ra zem
z nim. Idea jest pro sta – mia sto wy da je
już w tej chwi li dość du że pie nią dze
na dzia łal ność klu bu, bo prze cież klub
ko rzy sta z miej skich obiek tów spor to-
wych za dar mo, mia sto fun du je sty pen -
dia za wod ni kom oraz po no si sze reg in -
nych kosz tów zwią za nych z funk cjo no -
wa niem „Za głę bia”.

Zda niem Chę ciń skie go, je śli mia sto
we szło by do spół ki, klub nie tyl ko
mógł by otrzy my wać więk sze pie nią dze
niż obec nie. Co waż ne, urzęd ni cy mie -
li by szcze gó ło wy wgląd w fi nan se klu -
bu, mo gliby też de cy do wać na co pie -
nią dze te mo gą zo stać wy da ne.

– Ta kie fi nan so wa nie by łoby o wie -
le wy daj niej sze, niż obec ny sys tem
– do da je Chę ciń ski.

Po my sło daw cy nie twier dzą, że
prze ka zy wa ne do tych czas pie nią dze
z miej skie go bu dże tu są przez wła dze
klu bu źle wy ko rzy sty wa ne. Za zna cza ją
tyl ko, że tak na praw dę nad ich prze zna -
cze niem mia sto nie ma na le żytej kon -
tro li. Prze ciw ne zmia nom są wła dze
miej skie.

– Opi nia rad ców praw nych jest w tej
spra wie jed no znacz na – mó wi Grze gorz
Dą brow ski, rzecz nik pra so wy UM.
– Prze kształ ce nie klu bu „Za głę bie”
w spół kę miej ską nie jest wska zane.
Roz wa ża my uprosz cze nie sys te mu do -
to wa nia klu bów spor to wych, na któ re
mia sto ło ży znacz ne środ ki. Rocz nie to
kil ka mi lio nów zło tych. Na ra zie jed nak

pro po zy cja rad nych Adam ca i Chę ciń -
skie go nie jest zgod na z pra wem. 

Opi nia praw na mó wi m.in. o tym, że
gmi na nie mo że stać się wła ści cie lem lub
współ wła ści cie lem spół ki zaj mu ją cej się
spor tem ko mer cyj nie (a do ta kich w myśl
opi nii na le ży „Za głę bie”). Rad cy po wo -
ła li się w swo jej de cy zji na orzecz nic two
Na czel ne go Są du Ad mi ni stra cyj ne go.

– Otrzy ma łem ma te ria ły od pre zy -
den ta mia sta, w któ rych praw ni cy do wo -
dzą, iż prze ję cie klu bu przez mia sto jest
nie moż li we – ko men tu je Ar ka diusz Chę -
ciń ski. – W uza sad nie niu po wo łu ją się
na prze szko dy na tu ry praw nej. Uwa żam
to za mi ja ją ce się z praw dą, bo w Pol sce
już kil ka klu bów zo sta ło prze ję tych przez
mia sto, a ostat ni te go ty pu przy kład, i to
świe ży, bo sprzed kil ku ty go dni, mo że -
my zna leźć w Gli wi cach. Uwa żam, że

wła dze mia sta jesz cze przed wy da niem
opi nii praw ni ków przy ję ły te zę, że pro -
po no wa ny prze ze mnie po mysł jest nie re -
al ny, i pod dyk tan do tej te zy praw ni cy
skon stru owa li uza sad nie nie.

Po dob ne go zda nia jest Ma ciej Ada -
miec. – Dla mnie to oczy wi ste, sko ro
w Gli wi cach po ra dzo no so bie z tym
pro ble mem praw nym, po dob nie po win -
ni śmy so bie dać ra dę w So snow cu.
Klub mo że i po wi nien być w rę kach
mia sta – pod kre śla so sno wiec ki rad ny. 

Ini cja to rzy za po wia da ją dal sze dzia -
ła nia zmie rza ją ce do prze for so wa nia
swo jego po my słu. Rad ni chcą się kon -
tak tować w tej spra wie z gli wic kim ma -
gi stra tem, by tam tej sze roz wią za nia
spró bo wać prze nieść na ro dzi my grunt. 

TToommaasszz BBiieenneekk
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rozrywka
BBAARRAANN ((2211..0033.. –– 2200..0044..)) – To bę dzie cie ka wy, wa -
ka cyj ny okres. Wpływ sprzy ja jących pla net spo wo -
duje, że po ja wi się nie jed na in te re su jąca zna jo -
mość i trze ba bę dzie po dej mo wać trud ne de cy zje.
Radzę jed nak za cho wać mak sy mal ną ostroż ność
w wy bo rze, gdyż po chop ny wy bór mo że się źle
skoń czyć, szcze gól nie fi nan so wo.
BBYYKK ((2211..0044.. –– 2200..0055..)) – Na resz cie urlop. Szko da,
że ta ki krót ki. Wy star cza jący jed nak na re ge ne ra cję
sił. Nie de ner wuj się za po wia da ny mi zmia na mi
w pra cy. Mars czu wa nad To bą i na pew no nic nie
stra cisz. A mo że na wet zy skasz. Obyś tyl ko nie
wplą tał się w ja kieś in try gi. Nie za nie dbuj życz li -
wych Ci osób, oni mo gą się przy dać.
BBLLIIŹŹNNIIĘĘTTAA ((2211..0055.. –– 2211..0066..)) – Przed To bą czas sil -
nych wzru szeń uczu cio wych. Praw dzi wy wa ka cyj ny
za wrót gło wy. Ale nie po świę caj ca łej uwa gi spra -
wom ser co wym bo mo żesz po nieść stra ty, zwłasz -
cza mo ral ne. Pod ko niec wa ka cji mo gą po jawić się
no we pro po zy cje za wo do we. Za sta nów się jed nak
czy gra jest war ta świecz ki.
RRAAKK ((2222..0066.. –– 2222..0077..)) – Wpływ Nep tu na spo wo du je
wie le zmian w Two im ży ciu. Ocze kuj in te re su jących
spo tkań to wa rzy skich, no wych zna jo mo ści. Mo że
na wet no wej mi łości. Mu sisz tyl ko czę ściej cho dzić
na ba sen. Na uka pły wa nia – to świet ny pre tekst.
Szyb ko nad ra biaj stra co ny czas, bo la to jest ta kie
krót kie. 
LLEEWW ((2233..0077.. –– 2222..0088..)) – Naj bliż sze, wa ka cyj ne ty -
go dnie bę dą bar dzo waż ne w Two im ży ciu. Masz
do wy bo ru dwie dro gi dzia ła nia. Ata ko wać, al bo być
ata ko wa nym. Śmia ło! Pla ne ty Ci sprzy ja ją, nie po -
wi nie neś więc oba wiać się ry zy ka. Wszyst ko, co
waż ne roz strzy gnie się pod ko niec sierp nia.
Na Two ją ko rzyść. 
PPAANNNNAA ((2233..0088.. –– 2222..0099..)) – Upał da je się już
wszyst kim we zna ki, a do urlo pu jesz cze da leko.
Przed To bą jesz cze okres nie zwy kłej ak tyw no ści,
no wych ini cja ty wy i moż li wo ści, któ rych nie wol no
Ci prze oczyć. Na szczę ście Słoń ce za pew nia Ci
przy pływ ener gii i spra wi, że osią gniesz wie le suk -
ce sów, zwłasz cza fi nan so wych.
WWAAGGAA ((2233..0099.. –– 2222..1100..)) – Mu sisz się w koń cu
na coś zde cy do wać. Wa ka cje jed nak te mu nie
sprzy ja ją. Po cze kaj do je sie ni, a wte dy po znasz, kto
trak tu je Cię po waż nie. W naj bliż szym cza sie na stą -
pi za sad ni czy zwrot w Two ich de cy zjach fi nan so -
wych. Bę dziesz wresz cie w sta nie zre ali zo wać
przy naj mniej kil ka z od kła da nych do tąd przed się -
wzięć. 
SSKKOORRPPIIOONN ((2233..1100.. –– 2211..1111..)) – Naj wyż sza po ra
na so lid ny wy po czy nek. Za słu ży łeś na nie go. Mo -
rze i pla ża to jest to, cze go po trze bu jesz. Póź niej
okres in ten syw nej i bar dzo trud nej pra cy. Suk ces
przyj dzie ła two i Two ja cier pli wość, wy trwa łość
w dą że niu do ce lu zo sta ną wy na gro dzo ne. Po wo li
od kła daj na przy szłe wa ka cje.
SSTTRRZZEELLEECC ((2222..1111.. –– 2211..1122..)) – Nie martw się za po -
wia da ny mi zmia na mi w pra cy. Jo wisz Ci sprzy ja
a Nep tun „wzma ga” in tu icję, z po wo dze niem unik -
niesz więc wie lu pu łapek za sta wia nych przez los
i za zdro sne oto cze nie. Spo koj nie mo żesz wy je chać
na za słu żo ny urlop, wszyst kie spra wy i tak po cze -
ka ją na Cie bie.
KKOOZZIIOORROOŻŻEECC ((2222..1122.. –– 1199..0011..)) – „La to, la to, la to
cze ka. Ra zem z la tem cze ka rze ka...”.
A jak nie rze ka, to cho ciaż stru myk; a jak nie urlop,
to cho ciaż week end. Naj wyż sza po ra na od po czy -
nek, bo je steś wy raź nie prze mę czo ny. A to w pra cy
ra czej Ci nie po mo że. Waż ne de cy zje po trze bu ją
„trzeź we go” umy słu. 
WWOODDNNIIKK ((2200..0011.. –– 1188..0022..)) – Do koń ca wa ka cji po -
sta raj za cho wać umiar we wszyst kim co bę dziesz
ro bić i mó wić, a naj le piej by łoby gdy byś choć
na czas wa ka cji po zo sta wił spra wy za wo do we swe -
mu bie go wi. Je śli no sisz się z za mia rem pod ję cia
pra cy se zo no wej, to szyb ko się de cy duj, bo jest
wie lu chęt nych.
RRYYBBYY ((1199..0022..--2200..0033..)) – Zno wu urlop za gra ni cą?
Gdzie tym ra zem? I tak wszę dzie dro go. 
A mo że wy jazd do let nie go dom ku wy star czy?
Po wa ka cjach po więk szy się ilość cią żą cych na To -
bie za dań i z ko niecz no ści sta niesz się nie ocze ki -
wa nie bar dzo pra co wi tym czło wie kiem. To z ko lei
zde cy do wa nie po więk szy Two je kon to. VVEENNAA

hhoorroosskkoopp
Li te ry z pól do dat ko wo po nu me ro -
wa nych w pra wym dol nym ro gu da -
dzą roz wią za nie, któ re pro si my prze -
słać wraz z wy cię tym nu me rem
krzy żów ki, pod ad re sem re dak cji do
31 lipca. Wśród au torów po praw -
nych roz wią zań roz lo so wa ne zo sta -
ną na gro dy, któ re pro si my od bie rać
oso bi ście w Re dak cji.

PPoozziioommoo:: 1 – nie zbęd ny do zro bie -
nia mi ze rii, 5 – osła nia lam pę, 8
– le gen dar ny wła my wacz -dżen tel -
men, 9 – in stru ment do dę cia, 10
– jed na z ksiąg ju da izmu, 11 – ptak
lub grzyb, 12 – przy cią ga me ta lowe
przed mio ty, 14 – mło de ło szy, 16
– fe sti wa lo we mia sto nad Od rą, 17
– za pa le nie mie szan ki w sil ni ku, 19
– pa sterz z we ster nu, 21 – po ro -
że, 22 – naj więk szy kon ty nent, 25
– duchow ny, 28 – na sze mo rze, 29
– mo del Se ata, 30 – mąż ma my,

a nie oj ciec, 32 – Au gust, czo łowy
im pre sjo ni sta, 34 – ga tu nek pa pu -
gi, 35 – pa tron osób i rze czy za gi -
nio nych, 36 – rzym ski bóg mo -
rza, 37 – pań stwo w Ame ry ce Po łu -
dnio wej wzdłuż An dów, 38
– ogro do wa bu dow la, 39 – po -
miesz cze nie z grzę da mi.

PPiioonnoowwoo:: 1 – po zy tyw ne na sta wie -
nie do świa ta, 2 – czer wo ny ka mień
szla chet ny, 3 – sy gnał dźwię ko wy
w au cie, 4 – fun du je coś, 5 – be czuł -
ka, 6 – książ ka z ma pa mi, 7 – tam
po wsta je ga ze ta, 13 – po tocz nie o ra -
tow ni ku gór skim, 15 – mor der -
stwo, 18 – je den z po sił ków, 20
– strach, 23 – wy stę pu je w cyr ku, 24
– le gen dar na po stać w ko pal ni, 26
– ma la ria, 27 – po miesz cze nie dla
fo to gra fa, 28 – je den z wiel ka noc -
nych sym bo li, 31 – apro ba ta, 33
– pre sja. 

RRoozzwwiiąązzaanniiee kkrrzzyyżżóówwkkii nnuummeerr 66//22000099:: KKiittttyy KKeellllyy „„RRooddzziinnaa””
Nagrody otrzymują: Izabela Kędzior, Ewelina Papke i Malwina Wiecha.

UWAGA! Jedna osoba może przysłać 1 rozwiązanie

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.

KKoonnkkuurrss WWyyddaawwnniiccttwwaa ZZNNAAKK KM 7:

ZZ jjaakkiieeggoo kkrraajjuu ppoocchhooddzzii LLeeoonnaarrddoo PPaadduurraa??

Pierwsze6 osób, które przyjdą donaszej redakcji (Sosnowiec, ul.3 Maja,22
pokój nr9) zaktualnym wydaniem „Kuriera Miejskiego” nr7 iprawidłowo
odpowiedzą na zadane pytanie otrzymają nagrodę książkową.

Katarzyna Szczepańska – Kowalczuk 

Majka, Marcel 
i afrykańskie czary
Wydawnictwo ZNAK
Cena detaliczna: 24,90 zł

Dal sze pe ry pe tie miesz kań ców
sta rej ka mie ni cy z cy klu Opo wie -
ści z uli cy Klo no wej. W nie zwy -
kłym do mu po ja wia się przy bysz
z Su da nu – Afry kań czyk Cho jan -
ga. Mar cel, Maj ka, Ga bry sia i ca -
ła resz ta za przy jaź nia ją się z Su -

dań czy kiem, któ ry wy ba wia ich
z nie jed ne go po waż ne go kło po tu.
Książ ka bar dzo waż na, gdyż
w mą dry, lek ki spo sób po rusza
pro blem to leran cji wo bec in ne go,
tak na brzmia ły we współ cze snym
świe cie.

Le onar do Pa du ra 

Go rącz ka w Ha wa nie 
(Pa sa do per fec to)
Tłu ma cze nie: To masz Pin del – Wy daw nic two ZNAK
Ce na de ta licz na: 29,90 zł

Ku bań ski kry mi nał jed ne go z naj -
słyn niej szych pi sarzy Ha wa ny.
Po rucz nik Ma rio Con de, cy nicz ny
po licyj ny de tek tyw, zo sta je we -
zwa ny do roz wi kła nia za gad ki za -
gi nię cia Ra fa ela Morína, dy rek to-
ra Biu ra Im por tu i Eks por tu w ku -
bań skim Mi ni ster stwie Prze my słu.
Ze wzglę du na po zy cję za gi nio ne-
go jest to spra wa naj wyż szej wa gi
pań stwo wej. Pi kan terii do da je jej
fakt, że po rucz nik jest sta rym zna -
jo mym Ra faela z cza sów li ceum.
Con de roz po czy na śledz two, prze -
słu chu jąc ko lej nych świad ków,
w tym pięk ną żo nę Ra falea i swo -
ją naj więk szą li ce al ną mi łość, Ta -
ma rę, a tak że urzęd ni ków mi ni ster -
stwa. Z ich opo wie ści wy ła nia się
po stać am bit ne go urzęd ni ka, do -
sko na łe go sze fa i nie na gan ne go
oby wa te la Ku by. Żmud ne śledz two

stop nio wo pro wa dzi jed nak do od -
kry cia wiel kiej afe ry fi nan sowej,
w któ rą za mie sza ny był Morín.
Bo ha ter ha wań skiej se rii, po rucz -
nik Ma rio Con de to czło wiek
o zło żo nej oso bo wo ści, pe łen wąt -
pli wo ści i kom plek sów. Jest za -
prze cze niem ste reo ty pu ma cho,
w do dat ku nie speł nio nym pi sa -
rzem, któ ry przy pad kiem zo stał
zwer bo wa ny do szko ły po licyj nej.
Ma jąc za so bą dwa nie uda ne mał -
żeń stwa, wy bie ra to wa rzy stwo ryb -
ki bo jow ni ka, szkla necz ki ru mu
i cy gara, pro wa dząc śledz twa
w nie ba nal ny spo sób.
LLeeoonnaarrddoo PPaadduurraa FFuueenntteess uro dził
się w 1955 ro ku w Ha wa nie.
Miesz ka w niej do dziś, w ro bot ni -
czej dziel ni cy Man til la –, gdzie się
wy cho wał i gdzie jest je go ma ła oj -
czy zna. 

KKIINNOO HHEELLIIOOSS
uull.. MMooddrrzzeejjoowwsskkaa 3322bb,,

http://www.he lio snet.pl
Re zer wa cja te le fo nicz -
na 032 363 14 14, e -ma il: so sno -
wiec@he lio snet.pl

RREEPPEERRTTUUAARR PPRRAASSOOWWYY
KKIINNAA HHEELLIIOOSS SSOOSSNNOOWWIIEECC
0011..0077--0099..0077..22000099 rr..

PPRREEMMIIEERRAA::
„EPOKA LODOWCOWA 3:
10.30, 12,30, 14.30, 16.30,
18.30, 20.30, 22.30.
ERA DINOZAURÓW” 3D 
Prod. USA, 86 min., b/o

PPOOZZOOSSTTAAŁŁEE TTYYTTUUŁŁYY::
„TRANSFORMERS: ZEMSTA
UPADŁYCH” 12.00,
15.00, 18.00, 21.00.
Prod. USA, 147 min. od 12 lat
„NARZECZONY MIMO WOLI”

12.30, 14.45, 17.00, 19.15,
21.30.
Prod. USA, 110 min., od 12 lat

„UDRĘCZENI” 13.45,
15.45, 20.00, 22.00.
Prod. USA, 102 min., od 15 lat

„TERMINATOR: OCALENIE” 
11.30, 17.45.
Prod. USA, 116 min., od 12 lat

WW TTYYMM TTYYGGOODDNNIIUU
RREEPPEERRTTUUAARROOWWYYMM FFIILLMMEEMM
ZZAASSTTRRZZEEŻŻOONNYYMM
JJEESSTT „„EEPPOOKKAA LLOODDOOWWCCOOWWAA
33:: EERRAA DDIINNOOZZAAUURRÓÓWW”” 33DD

UUWWAAGGAA!!
DDllaa nnaasszzyycchh CCzzyytteellnniikkóóww mmaammyy
ddoo wwyyggrraanniiaa 1144 ppoojjeeddyynncczzyycchh
bbiilleettóóww ddoo kkiinnaa.. ZZaapprraasszzaammyy ddoo
nnaasszzeejj rreeddaakkccjjii ((SSoossnnoowwiieecc,, uull.. 33
MMaajjaa 2222,, ppookk.. 99)) zz nnaajjnnoowwsszzyymm
wwyyddaanniieemm „„KKuurriieerraa MMiieejjsskkiieeggoo””..

41-200 Sosnowiec, ul. 3-go Maja 22. 
Redaktor Naczelny: Jarosław Adamski;
sekretarz redakcji: Urszula Piszczek; 
tel. (032) 266 76 26, tel./fax: (032) 266 42 59; 
Wydawca: Sosnowiecka Korporacja Wydawnicza „SCW“
e-mail: redakcja@kuriermiejski.com.pl 
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam



Je den z naj gor szych se zo nów w hi sto rii pił -
kar skie go „Za głę bia” za na mi. Miał być
szyb ki po wrót na za ple cze eks tra kla sy,
a tym cza sem pił ka rze z So snow ca mu sie li
w ba ra żach wal czyć o za cho wa nie II -li go we -
go by tu. Ki bi ce ze sto li cy Za głę bia Dą brow -
skie go prze ży li pod czas mi nio nych roz gry -
wek wie le chwil zwąt pie nia i prze łknę li nie -
jed ną gorz ką pi guł kę ja ką by ły li go we
po raż ki z ta ki mi „tu za mi” jak Che mik Po li -
ce, Vic to ria Ko ro no wo czy Po lo nia Słu bi ce.
Na na mi se zon upo ko rzeń. Co przed na mi?
Te go na ra zie nie wia do mo, a ko lej ne roz -
gryw ki już za pa sem. Jak na ra zie je dy na do -
bra wia do mość to po wrót Mar ci na La chow -
skie go, któ ry po dwóch la tach po now nie
zwią zał się z na szym klu bem. Od su nię ty
od ze spo łu za udział w afe rze ko rup cyj nej
pił karz wra ca na Sta dion Lu do wy i ma być
lide rem ze spo łu, któ ry na dal pro wa dził bę -
dzie Piotr Pier ścio nek.

Mar cin La chow ski to chy ba je dy ny pił -
karz, któ re mu ki bi ce wy ba czy li udział w ko -
rup cyj nym pro ce de rze. Na bo isku po pu lar -
ny „La cha” za wsze im po no wał cha rak te rem
i wo lą wal ki. Po tym jak fak ty wy szły na jaw
nie pró bo wał się wy bie lać, zwa lać wi ny
na in nych. Te raz ma od ku pić daw ne grze chy
i po pro wa dzić ze spół do zwy cięstw. Ale już
bez żad nych pod tek stów w tle. – Cie szę się,
że znów tu taj je stem. Zda ję so bie spra wę, że
nie wszy scy są za do wo le ni z ta kie go sta nu
rze czy. Na pew no za wio dłem wie le osób, ale
te raz mam oka zję aby to wszyst ko nad ro bić.
Dzię ku ję dzia ła czom za szan sę i za ufa nie,
któ rym mnie ob da rzy li. Miej sce „Za głę bia”
jest znacz nie wy żej niż II li ga i mam na dzie -
ję, że po mo gę dru ży nie wspiąć się wy żej
w li go wej hie rar chii. Wiem, że nie bę dzie to
ła twe, zo ba czy my ko go jesz cze uda się po -
zy skać. Wzmoc nie nia na pew no są ko niecz -
ne – pod kre śla La chow ski.

Kto jesz cze mo że wzmoc nić klub z So -
snow ca? Dzia ła cze, jak i tre ner Pier ścio nek
są ca ły czas w kon tak cie z Bo śnia kiem Dze -
na nem Ho si ciem, któ ry nie wy klu cza po wro -

tu do „Za głę bia”. – Je dy ny pro blem to szkół -
ka pił kar ska, któ rą otwo rzy łem w Sa ra je wie,
ale je śli do ga dam się z wła dza mi klu bu ja -
koś so bie to wszyst ko po ukła dam – mó wi
Ho sić, któ ry mia ły peł nić funk cję gra ją ce go
asy sten ta tre ne ra Pier ścion ka. 

Bli sko po wro tu jest tak że Kon rad Koź -
miń ski, któ ry po wo ja żach na Wy spach chce
od bu do wać for mę w So snow cu. W klu bie
ma rzą o ścią gnię ciu trzech, czte rech do -
świad czo nych gra czy, któ rzy po cią gnę li by
ze spół do I li gi. Brak ru ty no wa nych gra czy
był w po przed nim se zo nie aż nad to wi docz -
ny. Dru ży nie bra ku je przede wszyst kim na -
past ni ka. Je den Krzysz tof My śli wy dru ży ny
nie zba wi. Na ra zie naj go rzej wy glą da ob sa -
da bram ki. Do Le gii War sza wa z wy po ży -
cze nia wró cił Ma ciej Go stom ski, a Ad rian
Ma sar czyk jest kon tu zjo wa ny. W tej sy tu acji
naj lep szym roz wią za niem był by po wrót
do dru ży ny Ada ma Ben sza, któ re mu skoń -

czy ło się wy po ży cze nie do Od ry Wo dzi sław.
– Ro sza dy w skła dzie są ko niecz ne, bez te go
nie ma co ma rzyć o awan sie. Zo ba czy my
jed nak na co bę dzie my mo gli so bie po zwo -
lić. Na pew no z kil ko ma za wod ni ka mi się
po że gna my. Na ra zie ode szli ci, któ rzy by li
na wy po ży cze niach a więc Go stom ski, Fi li -
po wicz i So cha. Po trzeb ni są do świad cze ni
gra cze, po trzeb ny jest tre ner od przy go to wa -
nia fi zycz ne go, tak by nie po wtó rzy ła się sy -
tu acja z ubie głe go se zo nu, gdy po 60 mi nu -
tach za wod ni ków ła pa ły skur cze. Oczy wi ście
chce my tak że po sta wić na zdol ną mło dzież,
ale oni sa mi nie po cią gną gry – pod kre śla
Pier ścio nek.

O tym jak bę dzie wy glą dał skład za de cy -
du ją oczy wi ście fi nan se. Wciąż nie wia do mo
czy uda się po zy skać do dat ko wych spon so -
rów, któ rzy po mo gą Krzysz to fo wi Sza ta no wi
w pro wadze niu klu bu. Roz mo wy po dob no
się to czą, ale wła ści ciel Za głę bia nie chce

na ra zie zdra dzać szcze gó łów. Nie wia do mo
rów nież kto bę dzie pre zes klu bu. Pa weł Hy -
try w lip cu ma prze stać peł nić funk cję pre ze -
sa, ale naj pierw ma za koń czyć spra wy, któ re
roz po czął. W klu bie li czą tak że na po moc
mia sta i pie nią dze w ra mach pro mo cji mia -
sta po przez „Za głę bie”. Klub sta nął do prze -
tar gu i li czy na po zy tyw ne za koń cze nie spra -
wy. – Zo ba czy my jak to się wszyst ko uło ży.
Na pew no po trze bu ję po mo cy bo sam dłu go
te go wszyst kie go nie po cią gnę. Być mo że
coś drgnie w te ma cie prze ję cia pa kie tu więk -
szo ścio we go klu bu przez gmi nę. W in nych
mia sta ta kie roz wią za nia są moż li we a u nas
nie? – py ta wła ści ciel „Za głę bia”.

Pił ka rze z So snow ca mie li w tym ro ku
wy jąt ko we krót kie wa ka cje. 20 czerw ca ro -
ze gra li re wan żo wy mecz ba ra żo wy, a już ty -
dzień póź niej cześć z nich wzno wi ła tre nin -
gi. Po ni żej pre zen tu je my har mo no gram
przy go to wań w roz gryw kach se zo -
nu 2008/2009.

TTeekksstt ii ffoottoo:: KKrrzzyysszzttooff PPoollaacczzkkiieewwiicczz

W week end 20 i 21 czerw ca
na Za le wie Prze czyc kim od by ły
się Re ga ty o Pu char Pre zy den ta
Mia sta So snow ca w ra mach Pu -
cha ru Ślą ska. Re ga ty roz gry wa -
no w kla sie ome ga tu ry stycz -
na i ome ga stan dard. Za wod ni cy
wal czy li o miej sca w kla sy fi ka -
cji ge ne ral nej oraz o pu cha ry
i na gro dy rze czo we. W re ga tach
wy star to wa ły rów nież dwie za -
ło gi re pre zen tu ją ce Klub Że glar -
ski Za głę bie w skła dach: OLA
(Pa tryk Go dlew ski – ster nik, To -
biasz Bier nat i Sła wo mir Dra -
bek) oraz HAR DA (Woj ciech
Si bie lak – ster nik, Ka ro li na Wal -
czak i Ra fał Mań ka).

W so bo tę po go da by ła ka -
pry śna. Wiał wiatr o si le za le d-
wie jed ne go Be au for ta, pa dał
prze lot ny deszcz, by ło chłod no,
ale mi mo sła bych wa run ków sę -
dzia głów ny re gat – Woj ciech
Ja mu ła po zwo lił na start w pię -
ciu bie gach.

W kla sy fi ka cji in dy wi du al -
nej – ome ga stan dard pierw sze
miej sce za ję ła za ło ga na jach cie

PIO TRUŚ PAN z klu bu KW
Enif Czę sto cho wa; dru gie
– AVEN TIA z KW LOK Ze fir
z Dą bro wy Gór ni czej; trze cie
– jacht THOR z TKŻ Tramp
Ka to wi ce i czwar te – za ło ga
AQU ADUO z KSW Hut nik
z Dą bro wy Gór ni czej.

W kla sy fi ka cji in dy wi du al -
nej – ome ga tu ry stycz na za kwa -

li fi ko wa no na I miej scu dru ży nę
na jach cie PAD DY WEST z klu -
bu Pro me te usz; II miej sce za ję ła
za ło ga na jach cie OLA z KŻ Za -
głę bie So sno wiec, a III był jacht
HAR DA rów nież z KŻ Za głę bie
So sno wiec. 

Re ga ty by ły współ or ga ni zo -
wa ne wraz z so sno wiec kim
Urzę dem Mia sta. UU

„Za głę bie” zo sta ło w II li dze. I co da lej?
So sno wi cza nie wy gra li ba raż. Po wrót Mar ci na La chow skie go

Re ga ty o Pu char Pre zy den ta So snow ca 
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WW ssoobboottęę zzaałłooggii mmiimmoo kkiieeppsskkiieejj aauurryy ssttaarrttoowwaałłyy ww ppiięęcciiuu
bbiieeggaacchh

Bujak znów
na pudle
Ko lej ny suk ces Eu ge nii Bu jak.
Pod czas roz gry wanych w Do -
lsku Mi strzostw Pol ski w ko -
lar stwie szo sowym re pre zen -
tant ka Gru py Ko lar skiej Za głę -
bie So sno wiec wy wal czy ła
brą zo wy me dal w jeź dzie in dy -
wi du al nej na czas w ka tego rii
or liczek (do 23 lat). Zwy cię ży -
ła An na Paw łow ska (re pre zen -
tant ka Li ma ro Kur nik) przed
Mar ty ną Kle kot (za wod nicz ka
Ta da pol Czę sto cho wa). Po zo-
sta łe re pre zen tant ki GK Za głę -
bie: Mag da lena Pyr gies i Mar -
ty na Ka szu ba za ję ły od po -
wied nio pią te i trzy na ste
miej sce. War to pod kre ślić, że
za wo dy od by wa ły się w cięż -
kich wa run kach at mos ferycz -
nych przy nie ustan nie pa da ją-
cym desz czu i ostrym wie trze.
Brą zo wy me dal MP zo stał po -
prze dzo ny trium fem Eu ge nii
w Mi strzo stwach wo jewódz twa
ślą skie go. KKPP

Medale i rekordy
lekkoatletów

23 me da le – 11 zło tych, 9 srebr nych
i 3 brą zo we zdo by li lek ko atle ci
MKS -MOS Pło mień So sno wiec
pod czas Mię dzy wo je wódz kich Mi -
strzostw Ju nio rów i Ju nio rów Młod -
szych się w Biel sku -Bia łej. Świet -
nie za pre zen to wał się mię dzy in ny -
mi dys ko bol Bar tosz Roch, któ ry
wy wal czył mi ni mum na Mi strzo -
stwa Eu ro py Ju nio rów wrzu cie dys -
kiem 1,75kg – 58,53m. Re kord klu -
bu w 7-bo ju usta no wi ła Ni co le ta
No wac ka z re zul ta tem 4110 pkt.
Bar dzo do bre wy ni ki uzy ska li rów -
nież: Krzysz tof Brzo zow ski w ku -
li 5kg -19,96m, Aga ta Je lon kie wicz
młot – 51,47m, Na ta lia Włosz czyk
w rzu cie dys kiem – 39,63m i An ge -
li ka Ma dej czyk w bie gu na 400m
– 57,41s. 

Krzysz tof Brzo zow ski kil ka dni
po uda nym wy stę pie w sto li cy Be -
ski dów usta no wił re kord Pol ski
w pchnię ciu ku lą (5kg) pod czas
Me etin gu w Cho rzo wie. Re zul tat
so sno wi cza ni na to 20,32m. Wy nik
Brzo zow skie go jest naj lep szym wy -
ni kiem na świe cie w ka te go rii ju -
nio rów młod szych w tym ro ku. Na -
sze go za wod ni ka cze ka nie ba wem
start w MŚ do lat 17, któ re od bę dą
się we Wło szech. KKPP

Tomasz Wilczyński najszybszy
w biegu „Polonia”

IX edy cja Bie gu Ulicz ne go „Po -
lo nia” za na mi. Ce lem przed się -
wzię cia jest po pu lary za cja bie -
gów ma so wych. Uczest ni cy, któ -
rzy sta nę li na star cie mie li
do po ko na nia tra sę li czą -
cą 7,3 km z So snow ca do Ka to -
wic -Szo pie nic. Pierw szy li nię
me ty prze kro czył To masz Wil -
czyń ski. Czas zwy cięz cy to 28:
39 s. W su mie bieg ukoń czy -
ło 103 za wod ni ków. W kla sy fi -
ka cji ge ne ral nej dru gie miej sce
za jął Pa weł Pa pie rzyń ski
(28: 51), a trze ci był Ra fał Ga -
łusz ka (29: 12). KKPP

Sa mo rzą dow cy ogra li ama to rów
1 czerw ca na Sta dio nie Lu do wym
w So snow cu do szło do nie co dzien -
ne go spo tka nia - dru ży ny sa mo rzą -
dow ców oraz przed sta wi cie li Ama -
tor skiej Li gi Pił ki Noż nej. Gó rą by -
li sa mo rzą dow cy, któ rzy w du żej
mie rze dzię ki by łym gra czom „Za -
głę bia” So sno wiec po ko na li ama to -
rów 3:2. Pod czas im pre zy od by ła
się zbiór ka pie nię dzy na za kup
sprzę tu spor to we go dla pod opiecz -
nych Ze spo łu Opie kuń czo -Wy cho -
waw cze go nr 1 w So snow cu.

Sa mo rzą dow ców do bo ju po -
pro wa dził Le szek Ba czyń ski, obec -
nie kie row nik Sta dio nu Lu do we go.
–Na tre ner skiej ław ce nie za sia dłem
od 2002 ro ku. Lek ki stre s był – żar -
to wał by ły pre zes Za głę bia So sno -
wiec. Na bo isku po ja wi li się m.in.
pre zy dent Ka zi mierz Gór ski, jego
za stęp ca Zbi gniew Ja skier nia,  rad -
ni na czele z Ar ka diu szem Chę ciń -
skim, któ ry w prze szło ści wy stę po -
wał na bo iskach niż szych klas roz -
gryw ko wych. I te umie jęt no ści by ło
wi dać pod czas te go cha ry ta tyw ne -
go po je dyn ku. Si łą na pę do wą dru -
ży ny by li jed nak dawni li gow cy, pił -
ka rze „Za głę bia”, a dziś pra cow ni -

cy jed no stek miej skich. Prym wie -
dli Ma ciej Zu din, strze lec dwóch
bra mek oraz Wła dy sław Sza ryń ski,
któ ry mi mo upły wa ją cych lat
na bo isku im po no wał tech ni ką.
– Ta kich rze czy się nie za po mi -
na – uśmie chał się po me czu Sza -
ryń ski, któ ry do rzu cił trze cią bram -
kę dla sa mo rzą dow ców. 

W koń ców ce spo tka nia tre ner
Ba czyń ski ścią gnął z bo iska by łych
li gow ców i przed sta wi cie le ALPN
przy ci snę li. Dwie bram ki zdobyli
Ar ka diu sz Ka czo r i Ro bert Ma jew -
ski, ale na wię cej am bit nie gra ją cy
sa mo rzą dow cy nie po zwo li li.

– Faj na ini cja ty wa, cie szę się, że
mo głem wy stą pić w tym me czu
choć przez chwi lę. My ślę, że jesz -
cze nie je den ta ki mecz przed na mi.
Przy oka zji mo gli śmy wspo móc
dzie cia ki – mó wił po spo tka niu pre -
zy dent Ka zi mierz Gór ski.

Tuż po koń co wym gwizd ku
obie dru ży ny już uma wia ły się
na re wanż. – Li czy my, że tym ra -
zem to my bę dzie my gó rą. Już
ostrzy my so bie zę by na ko lej ny po -
je dy nek – pod kre ślał ka pi tan ama -
to rów Ar ka diusz Ka czor.  KKPP

PPllaann pprrzzyyggoottoowwaańń „„ZZaaggłłęębbiiaa””
llaattaa 22000099

2255..0066..22000099 – pierw szy tre ning – gru pa
za wod ni ków te sto wa nych z niż szych lig
oraz za wod ni cy wy róż nia jący się z grup
mło dzie żo wych Za głę bia
2277..0066..22000099 – spa ring: Pnió wek Paw ło -
wice Ślą skie 2: 3
0011..0077..22000099 – pierw szy tre ning (gru pa
wła ści wa) oraz spa ring (prze ciw nik
do usta le nia)
0022--0033..0077..22000099 – ba dania wy dol no ścio -
we, szyb ko ścio we, test 1500 me trów
0044..0077..22000099 – spa ring: Roz wój Ka to wi ce
0077..0077..22000099 – spa ring: Orzeł Ba bie ni -
ca/Psa ry
1100..0077..22000099 – spa ring Sta dion Lu do wy:
Wi sła Kra ków godz. 20: 00 (przy świa -
tłach)
1111..0077..22000099 – spa ring: Sar ma cja Bę dzin
1188..0077..22000099 – 2 spa rin gi: Cra co via Kra -
ków oraz Po lonia Ła zi ska
2255..0077..22000099 – roz po czę cie se zo -
nu 2009/2010 – pierw szy mecz li go wy 
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9 czerw ca na te re nie ogro du
przed szkol ne go Przed szko la
Miej skie go nr 34 w So snow cu
odbył się tur niej spor towy
„Bez piecz ne dziec ko na wa ka -
cjach”. Wzięły w nim udział
dru ży ny dzie ci z czte rech so -
snowieckich przedszko li oraz
przed sta wi ciel ju raj skiej gru py
GOPR.

Za ba wa prze bie ga ła w kil ku
eta pach: z ele men ta mi jo gi,
kon ku ren cje spraw no ścio we,
kon ku ren cje in te lek tu al ne oraz
spo tka nie z ra tow ni kiem GOPR

Naj młod si uczy li się jak so -
bie ra dzić pod czas: wy jaz dów
z ro dzi ca mi, wy cie czek, ką pie -

li wod nych; co zro bić gdy stra -
ci się z oczu ro dzi ców. Kie dy
zgu bi się w tłu mie lu dzi na ru -
chli wej uli cy, za błą dzi w skle -
pie lub za gra ni cą nie zna jąc ję -
zy ka ob ce go.

Pro wa dzą cy za ba wę, na -
uczy ciel ki przed szko la nr 34:
Mał go rza ta Ko tu ła, Be ata Go -
doń, An na Ka lic ka uświa da -
mia ły dzie ciom ko niecz ność
za cho wa nia bez pie czeń stwa
w cza sie wa ka cji, i nie tyl ko,
oraz kon se kwen cji wy pły wa ją -
cych z nie prze strze ga nia ich. 

Przed szko le otrzy ma ne do -
fi nan so wa nie z Wy dzia łu Kul -
tu ry Fi zycz nej, Spor tu i Tu ry -

sty ki oraz z Wy dzia łu Edu ka cji
UM w So snow cu prze zna czy -
ło na za kup sprzę tu spor to we -

go, któ re w ra mach na gród tra -
fi ły w rę ce dzie ci bio rą cych
udział w tur nie ju. UU

Bez piecz ne wa ka cje
reklamalipiec - sierpień 2009 nr 720
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