
30 lip ca w So sno wiec kim Cen -
trum Sztu ki – Za mek Sie lec ki
roz strzy gnię ty zo stał kon kurs
„Łą czy nas So sno wiec”. Wśród
osób, któ re za mie ści ły swo je
zdję cie na „Fo to ma pie So sno wi -
czan” wy lo so wa no dwu dzie stu
szczę śliw ców, któ rzy spo tka li się
ze zna ny mi so sno wi cza na mi.
Uczest ni cy spo tka nia oprócz
moż li wo ści bliż sze go po zna nia
ta kich osób jak pio sen kar ka
Agniesz ka Chrza now ska czy ak -
tor Łu kasz Sim lat zo sta li ob da -
ro wa ni miej ski mi ga dże ta mi.
Z gro na dwu dzie stu osób wy lo -

so wa no czte ry, któ re otrzy ma ły
apa ra ty cy fro we.

Oprócz pio sen kar ki i kom po -
zy tor ki Agniesz ki Chrza now -
skiej oraz ak to ra Łu ka sza Sim la -
ta, od twa rza ją ce go ro le w ta kich
fil mach jak „Vin ci”, „Wszy scy
je ste śmy Chry stu sa mi”, „U Pa -
na Bo ga w ogród ku” czy „Ge ne -
rał – za mach na Gi bral ta rze”.
W spo tka niu udział wzię li tak że
ar ty sta fo to graf Ma rek Be błot,
współ au tor dwu to mo we go al bu -
mu „Pen de rec ki i prof. Ja cek
Ry ka ła, ar ty sta ma larz, pro fe sor
zw. ma lar stwa Aka de mii Sztuk

Pięk nych. Pod czas spo tka nia
pod su mo wu ją ce go kon kurs zna -
ni so sno wicza nie opo wia da li
o swo ich związ kach z mia stem,
dzie lili się re flek sja mi na te mat
So snow ca. – Od 13 lat miesz -
kam w War sza wie, ale mi mo ty -
lu lat spę dzo nych w sto li cy na dal
nie prze ko na łem się do te go
mia sta. Gdzie czu ję się naj le -
piej? Oczy wi ście w So snow cu –
przy znał Łu kasz Sim lat. Dla
prof. Jac ka Ry ka ły So sno wiec
jest in spi ra cją dla je go twór czo -
ści. – Wie le mo ich ob ra zów, jak
rów nież dwie sztu ki opo wia da ją

o mo im mie ście ro dzin nym –
pod kre śla ar ty sta ma larz.

Pod czas spo tka nia nie za bra -
kło py tań do go ści i ku lu aro -

wych roz mów o sto li cy Za głę bia
Dą brow skie go. W spo tka niu
uczest ni czył tak że pre zy dent So -
snow ca Ka zi mierz Gór ski. KKPP

Pod ko niec sierp nia w new ral gicz nych
punktach mia sta za wi sły bu dzą ce cie ka -
wość prze chod niów ba nery, za po wiada-
ją ce na wrze sień pierw szą w So snow cu
tzw. grę miej ską. Pierw szy etap tej nie -
kon wen cjo nal nej za ba wy już za na mi,
ale gra miej ska trwa. Na czym po le ga ta
zabawa?

Gra miej ska jest sto sun ko wo no wą
for mą roz ryw ki i edu ka cji, któ ra łą czy
w so bie ce chy im pre zy ma sowej oraz
hap pe nin gu ulicz ne go. Głów nym ce lem
tego pro jek tu jest wy eks po no wa nie atu -
tów So snow ca. Or ga ni za to rzy nie za po-
mnie li tak że o atrak cjach dla dzie ci
i mło dzie ży.

– Or ga ni zu jemy grę miej ską w So -
snow cu po to, by po ka zać jak wie lo ma
atrak cja mi mo że po szczy cić się sto li ca
Za głę bia Dą brow skie go. Bar dzo istot ne
jest dla nas tak że, by zgod nie z ha słem
„Sosnowiec łą czy” miesz kańcy re gio nu
mo gli in te gro wać się we wspól nej za ba -
wie. Har mo no gram gry przy go to wy wa li -
śmy tak że z my ślą o ro dzi cach, któ rzy

wspól nie ze swo imi po cie cha mi chcą
uczest niczyć w in te re su ją cych wy da rze -
niach – mó wi Ol ga Frey, kie row nik pro -
jek tu z Gru py Re kla mo wej Nie dziel ski. 

Przed się wzię cia o ta kim cha rak te rze
zy sku ją co raz więk szą po pu lar ność, da -
ją bo wiem moż li wość po zna nia mia sta,
a za ra zem za pew nia ją roz ryw kę. 

– Przez ostat nie la ta z wiel ką de ter -
mi na cją prze kształ ca li śmy So sno wiec
w przy cią ga ją cy uwa gę in we sto rów ośro -
dek na uki, han dlu oraz no wo cze snych
tech no lo gii. Te raz w ra mach dzia łań pro -
mo cyj nych or ga ni zu jemy grę miej ską.
Pra gnie my, aby miesz kań cy So snow ca
i po zo sta łych miast na szej aglo me ra cji
do strze gli, jak wie le wspól nie zmie ni li-
śmy i ja ki mi atrak cja mi mo że my się po -
chwa lić – mó wi Ka zi mierz Gór ski, pre -
zy dent So snow ca.

W ra mach ak cji „Mia sto Gra!” wy ty -
czo ne zo sta ły 4 tra sy te ma tycz ne: kul tu -
ral no -za byt ko wa, re kre acyj no -eko lo gicz -
na, spor to wa i sa kral na. Każ dy uczest nik
im pre zy otrzy ma in for ma cje na te mat

gry wraz z map ką, któ ra wska że przy -
stan ki na tra sach. Oso by bio rą ce udział
w za bawie bę dą zbie rać pie cząt ki wbi ja-
ne do kar ty uczest ni ka. Od licz by zgro -
ma dzo nych pie czą tek za le żeć bę dą szan -
se na wy lo so wa nie atrak cyj nych na gród.

W So snow cu zo sta nie zor gani zo wa -
nych wie le szcze gól nych wy da rzeń,
a miej sca na co dzień nie do stęp ne dla
zwie dza ją cych zo sta ną otwar te. Pierw -
sza z tras, czy li kul tural no -za byt ko wa
(5–6 IX) obej mo wa ła sie dem punk tów.
W Mu zeum Miej skim pod czas hap pe -
ningu po sta wio no na ta jem ni ce sta ro żyt -
nych cy wi li za cji. 

W ko lej ny week end (12–13 IX) bę -
dzie moż na wy ru szyć w tra sę re kre acyj -
no-eko lo gicz ną.

– Kon cen tru je się ona wo kół ośmiu
róż nych wy da rzeń, z któ rych więk szość
or ga ni zo wa na jest w ple ne rze. Jed nym
z nich jest wy ciecz ka po Le sie Za gór skim,
gdzie bę dzie moż na wy słu chać opo wie ści
drwa la i zo ba czyć naj uro kliw sze przy rod -
ni cze za kąt ki – za po wia da Grze gorz Dą -
brow ski, rzecz nik pra so wy Urzę du Mia sta.

Rów nie in te re su ją ce wy da rze nia bę -
dą mia ły miej sce na tra sie spor to wej (19-
20 IX). Zwień cze niem ak cji „Mia sto
Gra!” bę dzie tra sa sa kral na (26-27 IX),
w ra mach któ rej uczest ni cy bę dą mie li
oka zję od wie dzić obiek ty na le żą ce
do róż nych grup wy zna nio wych. – Re -
ali zo wa ny przez nas pro jekt ma na ce lu
za chę ce nie miesz kań ców So snow ca
i miast są sied nich do wie lo wy mia ro we -
go po zna nia sto li cy Za głę bia. Stąd po -
mysł, by w 4 ko lej ne week en dy od by wa -
ły się tu róż ne tra sy te ma tycz ne. Nie -
przy pad ko wo ostat nia z nich do ty czy
re li gii. Sfe ra sa crum jest bo wiem w So -
snow cu nie sły cha nie roz le gła i zróż ni co -
wa na. Wy jąt ko wość te go miej sca
w znacz nej mie rze wią że się z je go wie -
lo kul turo wo ścią i tę war tość chce my wy -
ekspo no wać – mó wi Ol ga Frey. 

Szcze gó ło we in for ma cje na te mat ak -
cji „Mia sto Gra!” moż na zna leźć na stro -
nach miej skie go ser wi su in ter ne to we go:
www.so snowiec.pl.

TTeekksstt ii ffoottoo:: TToommaasszz BBiieenneekk

Sosnowiec
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Niezwykłe
odkrycie
archeologiczne 
W re jonie Gród ka Ry cer skie -
go w So snow cu -Za gó rzu ar -
che olo dzy na tra fi li na po zo -
sta ło ści wcze sno śre dnio -
wiecz nej osa dy. Zda niem
ar che olo gów to nie zwy kłe
od kry cie po twier dza te zę
o ist nie niu w tam tym okre sie
w na szym re gio nie du że go
ośrod ka hut nic twa sre bra
i oło wiu.

– Roz po czę te ba da nia ma -
ją na ce lu stwier dze nie czy
znaj du je się tam osad nic two
wcze sno śre dnio wiecz ne, po -
cząw szy od XII w. Już
w pierw szym dniu po otwar -
ciu wy ko pu wiel ko ści po ło wy
ara stwier dzo no wy stę po wa -
nie bar dzo in ten syw nej war -
stwy kul tu ro wej, w któ rej wy -
stą pi ły bar dzo du że ilo ści ce -
ra mik, frag men tów na czyń,
w tym na czyń szkli wio nych
z wcze sne go okre su śre dnio -
wie cza. Wstęp nie mo że my je
da to wać na XII i XIII w. Do -
dat ko wo uda ło się stwier dzić
roz wa li sko pie ca hut ni cze go
do wy to pu sre bra i oło wiu
o czym świad czą żuż le, wy to -
pio ny ołów, wy to pio ne bry -
kie to wa ne tlen ki oło wiu,
a tak że dy sze do sztucz ne go
nawie wu – in for mu je dr Da -
riusz Roz mus, pod któ re go
kie run kiem pro wa dzo ne są
pra ce.

– Ba dania bę dą kon ty nu -
owa ne gdyż wska zują na to,
że ma my do czy nie nia z ko -
lej ną osa dą wcze snośre dnio -
wiecz ną świad czą cej o ist nie -
niu ogrom ne go ośrod kach
hut nic twa sre bra i oło wiu.
Do tej po ry ta kie osa dy zna le -
zio ne zo sta ły w Dą bro wie
Gór ni czej Ło śniu, Dą bro wie
Gór ni czej Strze mie szy cach,
a tak że Prze czy cach i Sie wie -
rzu. Pra ce po trwa ją oko ło
dwóch do trzech ty go dni –
do da je dr Roz mus. RREEDD
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Po łą czył ich So sno wiec 
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Dni sosnowieckiego Muzeum

W pięk ny, upal ny czwar tek (27
sierp nia) naj wier niej si so sno -
wiec cy In dia nie po że gna li la to.
Na fe sty nie „In diań skie Po tycz -
ki”, przy go to wa nym przez
Miej ską Bi blio tekę Pu blicz ną
im. G. Da ni łow skie go w So -
snow cu, ba wi ły się dzie cia ki
z ca łego mia sta. Wa ka cyj na ak -
cja „In diań skie la to i co Wy
na to” obej mo wa ła pra wie
wszyst kie bi blio tecz ne pla ców -
ki na te re nie So snow ca. Przy -
po mi na my, że w na szych bi -
blio tekach – w cza sie wa ka cji
– po wsta ły in diań skie wio ski
wraz z ple mio na mi. Nie któ re
z nich god nie re pre zen towa ły
swo je bi blio te ki pod czas za ba -
wy. Wśród ma łych go ści nie za -
bra kło przed sta wi cie li Ra do -
śnych Bi blio teka sów; Ła pa czy
Ra do ści; Ka li nowych Strzał;

Na ra ko; Zło tych Kło sów;
Macz kow skich Or łó wy; Mi -
lo i Ju liu szow skich Pum.

Każ dy z uczest ni ków mógł
zna leźć coś dla sie bie, gdyż kon -
kuren cji by ło na praw dę spo ro.
Nie spo dzian ki, kon kur sy, ma łe
kuli nar ne co nie co z „Kuch ni
sta re go In dia ni na”, po ra dy in -
diań skie go sza ma na, a dla od -
waż nych in diań ski ma ke up czy -
li „Nie wia do mo, czy Cię po zna
ma ma”. Każ dy czer wo no skó ry
mło dy przy ja ciel otrzy mał pa -
miąt ko wy me dal po twier dza ją cy
uczest nic two w ak cji.

My już wie my, że dzie cia ki
czu ły się do sko na le i nie wia do -
mo kie dy mi nę ły te go dzi ny
wspól nej za ba wy. Zresz tą zo -
bacz cie sa mi. 

AAnneettaa WWcciissłłoo ((MMBBPP ww SSoossnnoowwccuu))

In dia nie na me dal!

Pierw szą pre mie rą po dwu mie -
sięcz nej, wa ka cyj nej prze rwie,
za pre zen to wa ną na so sno wiec -
kiej sce nie zo sta ła sztu ka „Kró -
lew na Śnież ka”. Od 6 wrze śnia
moż na ją oglą dać na de skach
Te atru Za głę bia.

Hi sto rię kró lew ny o kru -
czo czar nych wło sach i bla dej
ce rze pięk nej ni czym kwiat
bia łej ró ży czy pła tek śnie gu
zna chy ba każ de dziec ko i do -
ro sły. Lo sy pięk nej, do brej,
nie win nej a mi mo to znie na -
wi dzo nej przez ma co chę
dziew czy ny od lat wzbu dza ją
wiel kie emo cje wśród dzie ci
i nie prze ry wal nie cie szą się

ol brzy mim za in te re so wa -
niem. So sno wiec kiemu
przed sta wie niu nie bra ku je
ni cze go, wy stę pu je w nim za -
ra zem zła ma cocha, kra sno -
lud ki, ksią żę jak i na wet le śne
zwie rzę ta. Za rów no ko stiu my
jak sce no gra fia wspa nia le
wpro wa dza ją w baj ko wy
świat bra ci Grimm.

Re ży se ria: Ka rol Susz ka.
Sce no gra fia: Ire ne usz Do -
ma ga ła. Cho re ogra fia: Hen -
ryk Kon wiń ski. Ob sa da:
Agniesz ka Bień skow ska,
Ma ria Bień kow ska, Ry szar da
Ce liń ska, Mał go rza ta Hau -
ke, Mar ta Ka dłub, Ewa Kop -

czyń ska, Agniesz ka Okoń -
ska, Dag ma ra Zia ja, Mi chał
Ba łaga, Alek san der Bli tek,
Ka mil Boch niak, Ar tur Hau -

ke, Prze my sław Ka nia, Mar -
cin Ko ce la, Grze gorz Kwas,
An drzej Roz mus, Ja rosław
Ty ran. GGKK

Pra wie 1000 dzie ci uczest ni czy -
ło przez ca łe wa ka cje w ko lo -
niach let nich dzię ki Ca ri tas Die -
ce zji So sno wiec kiej. 160 z nich
to dzie ci Po lo nii z Ukra iny, po -
zo sta łe po cho dzi ły z na szej die -
ce zji. 9 lip ca ko lo ni stów na za -
ko piań skiej Ha ren dzie od wie dził
bp Grze gorz Ka szak. 

Ko lo nie Ca ri tas nie mal nie
róż nią się od in nych te go ty pu
wy jaz dów wa ka cyj nych. By ły
za ba wy na świe żym po wie trzu,
wyj ścia w gó ry, pro gra my pro fi -
lak ty ki zdro wia itd. W ko lo niach

Ca ri tas uczest ni czy li tak że kle -
ry cy, któ rzy dba li, by dzie ci pa -
mię tały tak że o Pa nu Bo gu. 

– Pra wie 80 pro cent uczest ni -
ków po cho dzi ło z ro dzin uboż -
szych, cza sa mi pa to lo gicz nych.
Ich wy jazd był moż li wy dzię ki
wła dzom miast w Bę dzi nie, So -
snow cu, Ja worz nie i Dą bro wie
Górniczej. Dzie ci z Ukra iny
przyje cha ły na to miast dzię ki
wspar ciu fi nansowe mu Senatu
RP i Mi ni ster stwa Edu ka cji – po -
wie dział ks. Ste fan Wy por ski, dy -
rek tor Ca ri tas w So snow cu. 

By ła tak że gru pa dzie ci,
któ rych ro dzi ce pła cą za moż -
li wość uczest nic twa w ko lo -
niach Ca ritas. Ko loni ści z Ha -
ren dy, któ rych od wie dził so -
sno wiec ki bi skup, z chę cią
opo wia da li o wyj ściach w gó -
ry, w tym zdo by ciu Gie won tu,
al bo o zor ga ni zo wa nych przez
Wo je wódz ki Ośro dek Ru chu
Dro go we go spo tka niach o bez -
pie czeń stwie na dro dze. Dzie -
ci z Ukra iny do dat ko wo uczy -
ły się ję zyka przod ków.
– Dzie ciom naj bar dziej po do -

ba ła się wy ciecz ka do miej sco -
we go Aqua Par ku, któ rą trze -
ba by ło po wtó rzyć – wspo mi -
na Pa weł Ja ros od po wie dzial -
ny za ko lo nię na Ha ren dzie.
Pod kre ślił rów nież, że dzię ki
du żej ilo ści wo lon ta riu szy
dzie ci re ali zu ją pro gram
w ma łych grup kach, li czą cych
od 7 do 10 osób. – Na si wy -
cho waw cy to głów nie stu den ci
i na uczy cie le, któ rzy po świę -
ci li część swo ich wa ka cji
na wy jazd z dzieć mi – do dał
kie row nik ko lo nii. UU

Bp Grze gorz Ka szak od wie dził ko lo nie Ca ri tas w Za ko pa nem
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Pod czas te go rocz nych ob cho dów Dni Mu -
zeum w So snow cu, któ re od by wa ły się od 3-
5 wrze śnia ofer ta dla zwie dza ją cych by ła tak
róż no rod na, że nie mal każ dy z miesz kań ców
mógł zna leźć in te re su ją cą go te ma ty kę. Ob -
cho dy ob ra ca ły się głów nie wo kół trzech za -
gad nień: prac Al brech ta Düre ra, egip to lo gii
oraz… mio do bra nia. 

W pierw szym dniu od by ła się tak że
w związ ku z 70. rocz ni cą wy bu chu II woj ny
świa to wej kon fe ren cja na uko wa: „Za głę bie Dą -
brow skie w la tach woj ny i oku pa cji (1939-
1945)”. Wy gło szo no re fe ra ty do ty czą ce po li ty -
ki na ro do wo -so cja li stycz nych Nie miec wo bec
Za głę bia Dą brow skie go, ru chu opo ru, lo sów
za głę biow skie go du cho wień stwa w cza sach
oku pa cji oraz pu blicz nych eg ze ku cji. Wy kła -

dy po pro wa dzi li m.in. prof. dr hab. Zyg munt
Woź nicz ka, ks. dr Ma riusz Trą ba z Uni wer sy -
te tu Pa pie skie go Ja na Paw ła II w Kra ko wie
oraz dr Mie czy sław Star czew ski z Aka de mii
Obro ny Na ro do wej w War sza wie. 

W dru giej czę ści kon fe ren cji wy gło szo no
ko mu ni ka ty, któ re bez po śred nio do ty czy ły
lat II woj ny świa towej na te re nie So snow ca:
Za czę ło się we wrze śniu 1939 ro ku. Wa cław
Sta cher ski i Kon stan ty Kem pa, ślą sko -za -
głę biow scy ko lum bo wie – mgr Lu cy -
na Smy kow ska -Ka raś, Eg ze ku cje pu blicz ne
w So snow cu pod czas oku pa cji hi tle row skiej
– mgr Mi chał Wę cel, Sta lag VIII B w So -
snow cu – mgr Mo ni ka Ba nach -Ko kosz ka. 

W kon fe ren cji uczest ni czy li rów nież
pre zy dent mia sta Ka zi mierz Gór ski oraz

na czel nik Wy dzia łu Kul tu ry i Sztuki Pa -
weł Du sza. Te go dnia rów nież od by ła się
pro mo cja al bu mu „So sno wiec. Fo toar chi -
wum 1940-1943” pod red. Da riu sza
Kmiot ka i Ja na Kmiot ka.

Mi łośni cy twór czo ści nie miec kie go
ma larza i gra fi ka Al brech ta Düre ra
uczest ni czy li na tomiast w wer ni sażu wy -
sta wy „Trium fal ny po chód ce sa rza Mak -
sy mi lia na I w gra fi kach Al brech ta Düre -
ra i je mu współ cze snych”, któ ra od by ła
się dzię ki uprzej mości Mu zeum
Wschod nio sło wac kie go w Ko szy cach.
Zwie dza jący mo gli tak że zo ba czyć,
w ja ki spo sób czer pie się pa pier dzię ki
po ka zo wi pro wa dzo ne mu przez pra cow -
ni ków czer pal ni pa pie ru z Gli wi cach
– Ka lan der.

Du żym za in te re so wa niem cie szył się
dzień egip ski. W so botę prze pro wa dzo no
wy kła dy od no śnie egip skich wie rzeń oraz
hie ro gli fów, po dzi wiać moż na by ło ta niec
brzu cha oraz spró bo wać egip skich po traw.
Po ja wił się tak że ba zar, na wzór tych egip -
skich, na któ rym moż na by ło na być pa pi ru -
sy, amu le ty, stro je czy ki li my. Zwień cze -
niem dnia by ła wy sta wa „Bar wy sta ro żyt ne -
go Egip tu”.

Dla fa nów mio du na tomiast od był się
wy kład: „Ta jem ni ce pył ku pszcze le go”, za -
pre zen to wa no ga wę dę „Miód... a spra wa
pol ska” oraz odby ły się po ka zy mio do bra -
nia w wy ko na niu Hen ry ka Dzia ło – mi strza
pszcze lar skie go z Woj ko wic.

Wszy scy ci, któ rzy, nie uczest ni czy li
w Dniach Mu zeum do bra wia do mość
– wy sta wy, któ rych wer ni sa że od by ły się
pod czas nich, bę dzie moż na oglą dać
przez kil ka naj bliż szych mie się cy.

GGaabbrriieellaa KKoollaannoo,, EEmmWWuu

Pro sto z ba śni bra ci Grimm

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
0044..0099.. -- 1100..0099..22000099 rr..

PPRREEMMIIEERRYY:: „OSZU KAĆ PRZE -
ZNA CZE NIE 4” 3D 14.30,
18.30, 20.30, 22.30. Prod. USA,  82
min, od 15 lat „BRZYD KA PRAW -
DA” 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00. Prod. USA, 101
min, od 12 lat
PPOOZZOOSSTTAAŁŁEE TTYYTTUUŁŁYY:: „„WE -
ZWA NI”1.00.     Prod. Hisz pa nia,
120 min., od 15 lat „ME TRO
STRA CHU” 13.00, 15.15, 19.45,

22.00. Prod. USA/Wiel ka Bry ta nia,
106 min., od 15 lat „MI ŁOŚĆ NA
WY BIE GU”  11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00. Prod. Pol ska, 100
min., od 15 lat „ ZA ŁO GA G” 3D
10.30, 12.30, 16.30. Prod. USA, 90
min., B/O „ KAC VE GAS ” 10.45,
17.30. Prod. USA, 100 min., od 12
lat W TYM TY GO DNIU RE PER -
TU ARO WYM FIL MEM ZA -
STRZE ŻO NYM JEST: „KAC VE -
GAS”, „ZA ŁO GA G” 3D, „OSZU -
KAĆ PRZE ZNA CZE NIE 4” 3D.
UUWWAAGGAA!! DDllaa nnaasszzyycchh
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Co raz bar dziej wy razi sta sta je
się kon cep cja prze bu do wy Sta -
dio nu Lu do we go. Wła dze mia -
sta oraz so sno wiec ki MO SiR
skła nia ją się ku roz wią za niu,
opra co wa ne mu przez ho len der -
ską fir mę, spe cja lizu jącą się
w ta kich in we sty cjach. Je śli bu -
do wa doj dzie do skut ku, to
do 2011 ro ku so sno wiec ki sta -
dion zmie ni się nie do po zna nia.

Cał ko wi cie za da szo ne try bu -
ny na 18 ty się cy miejsc, par king
na pra wie ty siąc sa mo cho dów,
cen trum spor to we z si łow nia mi
oraz kor tami do te ni sa – to
wszyst ko ma spo rą szan sę stać
się no wym wi ze run kiem Sta dio -
nu Lu do we go. Ca łość in we sty cji
ma za jąć 5 tys. m kw. 

Wia do mo już bo wiem, że
w So snow cu nie zo sta nie wy bu -
do wa ny no wy sta dion. Grun tow -
ną i kom plek so wą mo der ni za cję
przej dzie ten do tych cza so wy.
Zaj mie się tym ho len der ska fir -
ma Zwarts en Jan sma. Ta sa ma,
któ ra za pro jek towa ła sta dio ny
pił kar skie m.in. w Utrech cie,
Ha dze i Rot ter da mie. Kil ka ty -
go dni te mu wła dze mia sta oraz
przed sta wi cie le so sno wiec kie go
MO SiR -u oma wia li szcze gó ły
in we sty cji z Ho len dra mi.

– Roz bu do wa cał ko wi cie
od po wia da kon cep cji, opra co -
wa nej i za po wie dzia nej przez
wła dze mia sta kil ka lat te mu
– mó wi Grze gorz Dą brow ski,
rzecz nik pra so wy Urzę du Mia -
sta w So snow cu. – Je ste śmy
na li ście 44 miast aspi ru jących

do mia na cen trum po by to we go
dla Eu ro 2012. Wy mo gi UEFA
za kła da ją, że do roz gry wek
mię dzy na ro do wych do pusz -
cza ne są sta dio ny na mi ni -
mum 15 ty się cy miejsc. Po za -
koń cze niu prac, bę dzie my mie -
li na wet wię cej. Ro bi my w tym
kie run ku co mo że my, wy da jąc
spo re pie nią dze, bo sta dion już
zo stał czę ścio wo zmo der nizo -
wa ny. W tej chwi li po wsta ją
ko lej ne ele men ty in fra struk tu-
ry wo kół sta dio nu. Za koń czo -
no już bu do wę peł no wy mia ro -
we go bo iska tre nin go we go ze

sztucz ną na wierzch nią, pro wa -
dzo ne są pra ce wy koń cze nio we
w je go oto cze niu.

Mia sto nie udźwi gnę ło by
kosz tów bu do wy od pod staw no -
we go sta dio nu, choć wcze śniej
ist nia ła kon cep cja bu do wy ta kie -
go obiek tu wspól nie z in nymi
mia sta mi Za głę bia.

Po nie waż po mysł upadł, je -
dy nym wyj ściem zo sta ła prze -
bu do wa Sta dio nu Lu do we go. In -
we sty cja bę dzie o ty le tań sza, że
no we try bu ny zo sta ną wy bu do -
wa ne na wa łach obec ne go. Dzię -
ki te mu kosz ty spad ną o ok. jed -

ną dzie sią tą, jed nak na dal po zo -
sta ną ogrom ne – ca łość prac
kosz to wać ma 200 mln zło tych.
Bio rąc pod uwa gę kosz ty bu do -
wy no wo cze snych sta dio nów
jest to dość oszczęd na kon cep -
cja. Wyż szy pier ścień try bun bę -
dzie miał m.in. eks klu zyw ne
oszklo ne lo że, któ rych ma
być 30, a w ca ło ści przy kry je go
elip so wa ty dach. Pra ce za koń -
czyć się ma ją w 2011 ro ku. 

We dług pla nu bu do wa bę dzie
od by wać się eta pa mi, przy jed -
no cze snym funk cjo no wa niu sta -
dio nu. Stop nio wo po wsta ną sa le

tre nin go we, po miesz cze nia
na si łow nie, ma być też ścia -
na wspi nacz ko wa. Zgod nie z po -
my słem władz mia sta, obiek tom
ty po wo spor to wym to wa rzy szyć
ma ją pa sa że han dlo we oraz cen -
tra kon feren cyj ne z za ple czem
ho te lo wym. Ma ją się tam też
zna leźć miej sca na ba ry i re stau -
ra cje. Roz wa ża się na wet bu do -
wę ki na w ob rę bie sta dio nu.
Dzię ki te mu sta dion bę dzie słu -
żył nie tyl ko ki bi com, a co waż -
niej sze, bę dzie mógł efek tyw nie
za ra biać. W bu do wie te go ty pu
obiek tów, łą czą cych sport z biz -
ne sem i re kre acją, spe cja lizu ją
się Ho len drzy. Po dob ny trend
pa nu je też w Niem czech. Ca łość
obiek tów bę dzie w kom po no wa -
na w park, po wsta ną też no we
dro gi do jaz do we.

– Kon cep cja bar dzo przy pa -
dła nam do gu stu, od po wia da
zle co nej przez nas ana li zie
obiek tu – przy zna je Zbi gniew
Drąż kie wicz, dy rek tor MO SiR
w So snow cu. – Wła śnie o ta kim
ty pie sta dio nu my śle liśmy
od dłuż sze go cza su. Pro jek tan ci
uwzględ ni li na sze po stu la ty,
m.in. to, że sta dion ma być czyn -
ny ca ły rok i słu żyć nie tyl ko pił -
ka rzom, ale też spor tow com in -
nych dys cy plin. Nie za pa dła
jesz cze klu czo wa de cy zja, bo
przed po ten cjal nym wy dat kiem
po nad 50 mln eu ro trze ba jesz -
cze prze my śleć i prze dys ku to-
wać wie le spraw, ale mam na -
dzie ję, że pro jekt zo sta nie zre ali -
zo wa ny.

Te opty mi stycz ne in for ma -
cje mu szą być jed nak kon fron -
to wa ne z in ny mi fak ta mi. Oka -
zu je się, że wciąż nie zo stał
do koń ca ure gu lo wa ny pro -
blem wła sno ści grun tów,
na któ rych wy bu do wa no Sta -
dion Lu do wy. Pry wat ni wła -
ści cie le już od kil ku lat pro ce -
su ją się z gmi ną o od szko do -
wa nie za dział ki, któ re
za anek towa no pod bu do wę
pierw sze go sta dio nu.

– Chcie li śmy od ku pić te te -
re ny, ale wła ści cie le nie chcą
ich na ra zie sprze dać, li cząc
za pew ne na wiel kie pie nią dze
– wy ja śnia Grze gorz Dą brow -
ski. – Dzie je się tak po mi mo
te go, iż sąd dał już wy raź nie
do zro zu mie nia, że na pro ce-
so wa niu się nie zro bią in tere -
su. Po mi mo iż ure gu lo wa li śmy
sy tuację z więk szo ścią wła ści -
cie li, zo stał jesz cze je den new -
ral gicz ny pas grun tu, za ha cza -
ją cy o sta dion. Je śli wła ści ciel
te re nu bę dzie upie rał się
przy swo im, bu do wa zo sta nie
tak prze pro wa dzo na, że omi -
nie my w sen sie do słow nym
ten pro blem.

Choć wła dze mia sta za po-
wia da ją, ze do sa mej re ali za cji
jest jesz cze da le ko, to ma ją na -
dzie ję, że o ile uda się prze pro -
wa dzić in we sty cję, no wo cze -
sny sta dion bę dzie słu żył nie
tyl ko mia stu, ale ca łemu re gio -
no wi.

TToommaasszz BBiieenneekk

JJaakk wwyygglląąddaajjąą ddzziiśś ssoossnnoowwiieecckkiiee ffiinnaannssee??
Fi nan se to bar dzo sze rokie po jęcie, wy ma ga ją-
ce dłuż sze go wy wodu, ale ro zu miem sens py ta -
nia i od po wiem w mia rę krót ko. So sno wiec nie
jest wy spą, funk cjo nu je w oto cze niu wie lu
miast o wza jem nie się prze ni ka ją cych za leż no -
ściach, mi mo że sa mo rząd ny w swo ich de cy -
zjach i dzia ła niu, są w czę ści uza leż nio ne od sy -
tu acji go spo dar czej i fi nan so wej kra ju. Je żeli
więc ogól no świa towy kry zys do tarł do Pol ski,
to miesz kań cy So snow ca i pod mio ty go spo dar -
cze na sze go mia sta rów nież to od czu ją bądź już
te go do świad cza ją w mniej szym lub więk szym
stop niu.
Do cho dy bu dże to we na sze go sa mo rzą du są do sko -
na łym od bi ciem tej rze czy wi sto ści.
Głów nym źró dłem na szych do cho dów jest prze -
cież część po dat ku do cho do we go pła co ne go
przez miesz kań ców, po tocz nie zwa ne go PIT.
Ob ni żo ne wy na gro dze nia bądź ich utra ta w wy -
ni ku zwięk sza ją ce go się bez robo cia ma ją swo je
prze ło że nie na do cho dy mia sta. Bez ro bo cie nie -
znacz nie, ale jed nak wzro sło z 10,5 pro cent
w stycz niu te go ro ku, do 11,4 pro cent w sierp -
niu br. To wszyst ko po wodu je, że nie ste ty od kil -
ku mie się cy re je stru ję niż sze wpła ty z ty tu łu te -
go po dat ku.
Po dob nie jest z czę ścią po dat ku do cho do we go pła -
co ne go przez pod mio ty go spo dar cze, tzw. CIT.

Jest on wpraw dzie pro cen to wo mniej szy w struk -
tu rze na szych do cho dów i do dat ko wo po mniej szo -
ny, bo nie obej mu jący pod mio tów dzia ła ją cych
w stre fie eko no micz nej, któ ra to lo ka li za cja zwal -
nia z te go po dat ku, to tu taj wi dać rów nież pew ne
spo wol nie nie. 
Dla te go wy so ki plan in we sty cyj ny mia sta w wy so -
ko ści 190 mln zł, oku pio ny zresz tą zwięk szo nym
za dłu że niem, jest pew nym pa na ceum na tę sy tu -
ację, da jąc pra cę wie lu fir mom, w tym so sno wiec -
kim. 

NNiiee oodd ddzziiśś mmóówwii ssiięę oo ooggrroommnnyymm zzaaddłłuużżee--
nniiuu wwiieelluu ppoollsskkiicchh mmeettrrooppoolliiii,, nnpp.. KKrraakkoowwaa..
JJaakk nnaa ttllee iinnnnyycchh mmiiaasstt wwyygglląąddaa kkoonnddyyccjjaa
SSoossnnoowwccaa??
Za dłu że nie na sze go mia sta na ko niec czerw ca br.
nie jest wy sokie, wy no si 7,4 % w sto sun ku
do osią ga nych do cho dów rocz nych. 
Nie to jest jed nak naj istot niej sze. Cho dzi o to, ja -
ką nad wyż ką – czy li róż ni cą mię dzy osią ga ny mi
do cho da mi a po no szo ny mi wy dat ka mi bie żą cy mi
– dys ponu jemy i bę dzie my dys po no wać w przy -
szło ści, któ ra po zwo li spła cić za cią gnię te zo bo wią -
za nia. W na szym przy pad ku w po rów na niu np.
do Kra ko wa ta nad wyż ka nie jest aż tak wy so ka,
aby nad mier nie się za dłu żyć. Mu si my w związ ku
z tym po dej mo wać każ dą de cy zję o ko lej nych zo -
bo wią za niach z du żą roz wa gą.

PPoodd kkoonniieecc 22000088 rrookkuu mmóówwiiłłoo ssiięę,, żżee rrookk
22000099 bbęęddzziiee nnaajjbbaarrddzziieejj pprrooiinnwweessttyyccyyjjnnyymm
ww hhiissttoorriiii mmiiaassttaa.. JJaakk rrzzeecczzyywwiissttoośśćć zzwweerryyffii--
kkoowwaałłaa ttee ppllaannyy?? CCzzyy ttrrzzeebbaa bbyyłłoo zzaanniieecchhaaćć
ppeewwnnyycchh wwyyddaattkkóóww??
Je że li zre ali zu je my te go rocz ny plan in we sty cyj ny,
jak już wspo mnia łem w wy so ko ści 190 mln zł, to
rze czy wi ście moż na bę dzie uznać ten rok za wy jąt -
ko wy. Plan tych wy dat ków jest bar dzo sze ro ki, obej -
mu ją cy wie le dzie dzin. Po cząw szy od dróg, po przez
bu do wę przy szkol nych bo isk, kom plek so wą mo der -

ni za cję szpi ta la miej skie go, prze bu do wę ka na li za cji,
in for ma ty za cję bi blio te ki miej skiej wraz z jej od dzia -
ła mi, a skoń czyw szy na mo der ni za cji wie lu obiek -
tów spor to wych. Nie ste ty więk szość tych za dań re -
ali zu je my ze środ ków wła snych. Ca ły sze reg na szych
wnio sków o do fi nan so wa nie środ ka mi unij ny mi czy
rzą do wy mi cze ka na de cy zję. Po zy tyw na de cy zja
zwol ni na sze za an ga żo wa ne środ ki, po zwa la jąc re -
ali zo wać ko lej ne za da nia. Na dzień dzi siej szy głów -
ne prio ry te ty in we sty cyj ne za pi sa ne w pla nie wie lo -
let nim nie ule gły zmia nie, acz kol wiek w sze re gu
przy pad kach trze ba bę dzie pla no wa ne za da nia roz -
cią gnąć jesz cze bar dziej w cza sie oraz roz wa żyć in -
ne for my ich fi nan so wa nia.

JJaakk nnaa bbuuddżżeecciiee ooddbbiijjąą ssiięę mmnniieejjsszzee wwppłłyywwyy
zzee sskkłłaaddeekk PPIITT ii CCIITT ddoo kkaassyy mmiieejjsskkiieejj??
Jak już wspo mnia łem ob ser wu ję niż sze wpła ty tych
po dat ków w każ dym ko lej nym mie sią cu. Czy li za -
ło żo ny na ten rok plan do cho dów w tym za kre sie
– na wia sem mó wiąc su ge ro wa ny przez Mi ni ster -
stwo Fi nan sów – nie zo sta nie w peł ni wy ko na ny.
Wpła ty mo gą być niż sze o oko ło 15 mln zł. Po rów -
nu jąc wpła ty tych po dat ków na ko niec czerw ca te -
go ro ku z wpła ta mi za ana lo gicz ny okres ro ku ubie -
głe go ma my do cho dy niż sze o 7 mln zł.
DDzziięękkuujjęę zzaa rroozzmmoowwęę..

RRoozzmmaawwiiaałł:: TToommaasszz BBiieenneekk

CCzzyy ttaakk bbęęddzziiee wwyygglląąddaaćć zzaa kkiillkkaa llaatt SSttaaddiioonn LLuuddoowwyy??
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wywiady „Kuriera”
Sta dion sta ry, ale jak no wy
Ho len der ska fir ma obie cu je prze ro bić Lu do wy na spor to we cu do

Ma my oszczęd no ści, wy da je my z roz wa gą
Roz mo wa z Ja nu szem Ka czo rem, Skarb ni kiem Mia sta So snow ca



W ostat nim cza sie w lo kal nych
me diach po ja wi ły się spe kula -
cje o rze ko mych pla nach bu do -
wy no we go cen trum mia sta.
Uspoka ja my: lo ka li za cja so sno -
wiec kie go śród mie ścia się nie
zmie ni, ma za to szan sę po -
wstać za lążek przy szłej, no wo -
cze snej dziel ni cy. Tam, gdzie
być mo że ona powsta nie, na ra -
zie wiatr hu la w szcze rym po lu.

– Te mat po ten cjal nej lo ka li -
za cji no we go cen trum w So -
snow cu po raz ko lej ny wy pły -
nął pod czas wa ka cji – nie ukry -
wa Grze gorz Dą brow ski,
rzecz nik pra so wy Urzę du Mia -
sta. – Nie od dziś wia do mo, że
ma my w geo gra ficz nym środ ku
mia sta ogrom ne i nie za go spo -
da ro wa ne te re ny. Ob szar ten
zaj mu je ok. 20 hek ta rów po -
mię dzy dziel ni ca mi Sie lec
i Kli mon tów. To te ren daw nej
spół dziel ni rol ni czej – z jed nej
stro ny ogra ni czo ny gę stą już
za bu do wą osie dla w re jonie ul.
Ku ku łek. Przy po mi nam, iż ob -
szar ten nie na le ży do gmi ny
i ni gdy nie na le żał, a obec nym
wła ści cie lem jest fir ma kon ty -
nu ują ca dzia łal ność po spół -
dziel ni rol ni czej, któ ra zresz tą
od sprze da ła część po sia da nych
grun tów.

Terenem, gdzie we dług nie -
któ rych me dial nych spe ku la cji
mia ło by zna leźć się no we cen -
trum So snow ca, w la tach 90.
za in te re so wa ny był już in we stor
– cen trum han dlo we M1, jed -
nak fi nal nie hi per mar ket wy bu -
do wa no w Cze la dzi. Za in te re -
so wa nie fir my ob sza rem le żą -
cym w sa mym środ ku mia sta

nie by ło przy pad ko we. Sieć
oko licz nych dróg i ulic po wo -
du je, iż ła two tu do je chać
z każ de go punk tu So snow ca.

– Po nie waż ob szar ten jest
wciąż wol ny, na dal wzbu dza
za in te reso wa nie po ten cjal nych
in we sto rów z bran ży miesz ka -
nio wej oraz usłu go wej – do da je
Grze gorz Dą brow ski. – Dla te -
go ist nie je re al na szan sa, by
stwo rzyć tam atrak cyj ną i no -
wo cze sną dziel ni cę mia sta, po -
ło żo ną w sa mym je go cen trum,
a jed no cze śnie bli sko śród mie -
ścia. Za zna czam jed nak, że nikt
nie ma za mia ru prze no sić
w tam ten re jon cen trum mia sta.
Śród mie ście So snow ca, tak jak
po wsta ło po nad sto lat te mu,
tak na dal bę dzie znaj do wać się
na swo im miej scu. Tu sku pia ją
się wszyst kie tra sy ko mu nika -
cyj ne, a w zbio ro wej świa do -
mo ści so sno wi czan i miesz kań -
ców miast ościen nych, to wła -
śnie Plac Stu le cia i je go oko li ca
sta no wi cen trum So snow ca.

Przed sta wi cie le Urzę du
Miej skie go pod kre śla ją, iż mó -
wiąc o przy szło ści te re nów po -
ło żo nych na za chód od ul. 11
Li sto pa da na le ży pa mię tać, iż
cho dzi bar dziej o wy kre owa nie
pew ne go cen tro twór cze go
miej sca, któ re sku piać bę dzie
miesz kań ców oko licz nych do -
mów i osie dli oraz po zwo li
na stwo rze nie przy ja zne go
miej sca nie tyl ko do miesz ka -
nia, ale tak że do wy po czyn ku,
re kre acji czy ro bie nia za ku pów.
Mo głyby się tam zna leźć pla -
ców ki han dlo wo -usłu go we oraz
ga stro no micz ne, a wo kół po -

wstać ko lej ne do my miesz kal -
ne. W ten spo sób obec ne nie -
użyt ki sta ły by się cen trum no -
wo  pow sta ją cej dziel ni cy.

Po nie waż te ren ni gdy nie
był za go spo da ro wa ny, kil ka lat
te mu Pra cow nia Pro jek to wo -
-Urba ni stycz na Urzę du Miej -
skie go ogło si ła kon kurs skie ro -
wa ny do stu den tów ar chi tek tu -
ry, w któ rym mło dzi ar chi tek ci
mie li za pro po no wać kon cep -
cyj ne roz wią za nia urba ni stycz -
ne dla te go miej sca. Lau re aci
kon kur su przed sta wi li kon cep -
cję opie ra jącą się pla cu, bę dą-
ce go ro dza jem ryn ku, tzn.
czwo ro bo ku ogra ni czo ne go ze
wszyst kich stron za budo wą.

– Na tym koń czy się na sza
in ge ren cja w to, co mo że po -

wstać w re jo nie ul. Ku ku łek, bo
nie je ste śmy wła ści cie lem te re -
nu – mó wi Grze gorz Dą brow ski.
– Do gmi ny na le żą tam tyl ko 4
hek ta ry pod ukła dy ko mu ni ka -
cyj ne. Ja ko gmi na wy stą pi li śmy
do Mi ni ster stwa In fra struk tu ry
z za py ta niem, czy plan za go spo -
da ro wa nia prze strzen ne go, obo -
wią zu ją cy na tym te re nie, mo że
obej mo wać te go ro dza ju za bu -
do wę, ja ka zo sta ła za pro po no -
wa na w no wej kon cep cji. Obo -
wią zu ją cy plan za kła da je dy nie
bu do wę du że go cen trum han -
dlo we go, co nie do koń ca jest
zgod ne z kon cep cją, ku któ rej
się skła nia my. Je śli oka że się, że
moż na in we sto wać bez zmia ny
w pla nie, fir ma któ ra chce tam
bu do wać za po wia da, że z pierw -

szy mi pra ca mi ru szy jesz cze
w tym ro ku. Je śli jed nak wcze -
śniej wy ma ga ne bę dzie wpro wa -
dze nie po pra wek w pla nie za go -
spo da ro wa nia, co zaj mie kil ka
mie się cy, in we sty cja ru szy w ro -
ku 2010.

Dal szy los środ ka So snow -
ca za leży od in we sto rów. Zna -
lazł się już pierw szy z nich.
De ve lo per ska fir ma Ires
z War sza wy, któ ra obec nie jest
na eta pie ne go cja cji z wła ści -
cie lem te re nu.

– Nie do koń czy liśmy jesz -
cze roz mów w spra wie kup -
na dział ki – mó wi Ja cek We so-
łow ski, pre zes Ires Sp z o. o.
– Dla te go nie chcę wy powia -
dać się co do pla nów. Nasz pro -
jekt prze wi du je za go spo da ro-

wa nie 8 hek ta rów, ale nie mów -
my o nim w sy tu acji, gdy wciąż
je ste śmy tyl ko po ten cjal nym
in we sto rem. Zdra dzę, że my śli -
my o cen trum han dlo wo -usłu -
go wym, bo tym się zaj mu jemy
ja ko fir ma. Mam na dzie ję, że
na sza in we sty cja bę dzie pierw -
szą, któ ra przy czy ni się
do prze obra że nia jed nej z sy -
pial ni So snow ca w dziel ni cę
z wła snym cen trum. Do dam, że
rzad ko spo ty ka się ta kie miej -
sce, gdzie miesz ka tak wie lu
lu dzi, przy dość ma ło za spo ko -
jo nych po trze bach, a za pew ne
do mów w tym re jonie przy bę -
dzie, dla te go z punk tu wi dze nia
na szej ewen tual nej in we sty cji
te ren jest bar dzo cie ka wy.

TTeekksstt ii ffoottoo:: TToommaasszz BBiieenneekk

KKrrzzyysszzttooff PPoollaacczzkkiieewwiicczz

W uro czy sto ściach wzię li udział
mię dzy in ny mi przed sta wi cie le
par la men tu, wła dze sa mo rzą do we
So snow ca na czele z Prezydentem
Mia sta Ka zi mie rzem Gór skim
oraz wi ce prze wod ni czą cym Ra dy
Miej skiej Ar ka diu szem Chę ciń -
skim, a tak że dy rek torem De le ga -
tu ry Ku ra to rium Oświa ty Grze -
gorzem Ra czkiem.

No wy rok szkol ny to po czą tek
re for my w szko łach. Od 1 wrze -
śnia w przed szko lach, I kla sach
szkół pod sta wo wych i I kla sach
gim na zjów obo wią zu je no wa pod -
sta wa pro gra mo wa na ucza nia.
W niej okre ślo no ce le i tre ści na -
ucza nia, umie jęt no ści uczniów
oraz za da nia wy cho waw cze szko -
ły, któ re są uwzględ nia ne po tem

od po wied nio w pro gra mach na -
ucza nia. Jest ona też ba zą do pi sa -
nia pod ręcz ni ków szkol nych.
– Re asu mu jąc naj waż niej sze
zmia ny, któ re we szły w ży cie
z po cząt kiem ro ku szkol ne go, naj -
kró cej moż na je pod su mo wać
w na stę pu ją cy spo sób: sze ścio lat -
ki w szko łach pod sta wo wych, no -
wa pod sta wa pro gra mo wa na ucza -
nia, obo wiąz ko wa ma te ma ty ka
na pi sem nej ma tu rze i lek cje dru -
gie go ję zy ka ob ce go w gim na -
zjach – to nie któ re z wy zwań,
z któ ry mi przyj dzie się zmie rzyć
uczniom i na uczy cie lom w ro ku
szkol nym 2009/2010 – mó wił
Piotr We so łow ski, na czel nik Wy -
dzia łu Edu ka cji UM. 

No wa pod sta wa pro gra mo wa
bę dzie wpro wa dza na w ży cie
stop nio wo przez sie dem lat

– za rok obo wią zy wać bę dzie tak -
że w II kla sach pod sta wó wek
i gim na zjów itd., aż obej mie
wszyst kie kla sy i ty py szkół.
Ucznio wie star szych rocz ni ków
bę dą się na dal uczyć we dług sta -
rej pod sta wy pro gra mo wej.

W I kla sach po ja wi ły się też
sze ścio lat ki. Na ra zie o tym, czy
dzie ci młod sze roz pocz ną na ukę
de cy du ją ro dzi ce, od 1 wrze -
śnia 2012 r. obo wią zek szkol ny
obej mie już wszyst kie dzie ci 6-let -
nie. W wo je wódz twie ślą skim na -
ukę w pierw szej kla sie szko ły
pod sta wo wej roz po czę ło jed nak
nie ca łe 3 proc. W So snow cu ta
śred nia jest jesz cze mniej sza. Za -
le dwie 15 uczniów na oko ło 1500
sze ścio lat ków roz pocz nie edu ka -
cję w pierw szych kla sach so sno -
wiec kich szkół.

WW ppoowwsszzeecchhnneejj śśwwiiaaddoommoośśccii ssoossnnoowwiicczzaann cceennttrruumm mmiiaassttaa zzaawwsszzee bbęęddzziiee PPaatteellnniiaa,, cczzyyllii
PPllaacc SSttuulleecciiaa
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prosto z miasta
Bę dzie no wy ry nek?
Ko lej ny de ve lo per chce in we sto wać w cen trum

CCeennttrruumm ttoo PPaatteellnniiaa!!

AAnnddrrzzeejj BBeerrggiieerr
Nie wy obra żam so bie in nej
loka liza cji cen trum, niż ta
obec na. To tu taj kwit nie ży -
cie to wa rzy skie, są pu by
i ka wiar nie. To tak że naj -
częst sze miej sce spo tkań
sosno wi czan.

AAnnnnaa MMaarrzzeecc
To do brze, że na nie za go -
spo da ro wa nym te re nie po -
wsta ną obiek ty uży tecz ne
dla miesz kań ców i no we
domy. Nie są dzę jed nak, by
no wa dziel ni ca ode bra ła
pal mę pierw szeń stwa śród -
mie ściu.

MMiicchhaałł BBąąkk
Mam na dzie ję, że w środ ku
So snow ca nie pow sta nie
ko lej ny hi per mar ket, ale
coś ład niej sze go i cie kaw -
sze go. Je śli są pla ny two -
rze nia no wej dziel ni cy, to
do brze. W koń cu mia sto
po win no się roz wi jać. 

OGŁOSZENIE

Urząd Miejski
w Sosnowcu, 

Wydział Kultury i Sztuki
informuje, że z dniem 30
października 2009 roku
upływa termin składania
wniosków o przyznanie
Miejskiego Stypendium
Artystycznego w roku

szkolnym/akademickim 2009/
2010. Miejskie Stypendia

Artystyczne przyznawane są
uzdolnionej artystycznie
młodzieży zamieszkałej

w Sosnowcu.
Wniosek wraz

z dokumentacją osiągnięć
należy złożyć w Wydziale
Kultury i Sztuki Urzędu
Miejskiego w Sosnowcu,

przy ul. Małachowskiego 3,
pokój 33, tel. 032 296 06 47.

Wnioski można pobrać
w Wydziale Kultury i Sztuki,
a także na stronie internetowej

miasta
http://www.bip.um.sosnowiec.
pl/index.php?idmp=5765&r=r.

Uczniowie wrócili 
do szkolnych ławek
W Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Sosnowcu przy ul. Kilińskiego 
odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2009/2010
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NNiiee oodd ddzziiśś jjeesstt PPaann zznnaannyy jjaakkoo
eennttuuzzjjaassttaa iiddeeii ttwwoorrzzeenniiaa ssppoołłee--
cczzeeńńssttwwaa oobbyywwaatteellsskkiieeggoo.. CCzzyy
PPaańńsskkiimm zzddaanniieemm,, oobbeeccnnyy mmooddeell
ffuunnkkccjjoonnoowwaanniiaa ssaammoorrzząądduu sspprrzzyy--
jjaa tteejj ddrrooddzzee??
Nie ste ty, nie. Choć w dzia łal no ści spo -
łecz nej sa mo rząd ność jest naj waż niej szą
kwe stią, któ ra mo że za gwa ran to wać pra -
wi dło we funk cjo no wa nie spo łe czeń stwa
oby wa tel skie go, tak się nie dzie je. Jed -
nym z wy znacz ni ków spo łeczeń stwa
oby wa tel skie go jest je go re pre zen ta tyw -
ność we wła dzach sa mo rzą do wych; mó -
wiąc ina czej, im wię cej rad nych, tym
mniej sze gru py miesz kań ców oni re pre -
zen tu ją, a tym sa mym roz wią zy wa nie
pro ble mów lo kal nej spo łecz no ści jest
sku tecz niej sze. Usta wa z 8 mar ca 1990  r.
zre du ko wa ła ilość rad nych, tym sa mym
dra stycz nie ogra ni czy ła re pre zen ta tyw -
ność miesz kań ców. Wi dać to na przy kła -
dzie So snow ca. Gdy mia sto li czy ło 260
ty się cy miesz kań ców, lu dzi tych re pre -
zen to wa ło 121 rad nych. Współ czyn nik

przed sta wi ciel stwa wy no sił po nad dwa
ty sią ce miesz kań ców na jed ne go rad ne -
go. Dziś, przy 28 rad nych, każ dy z nich
re pre zen tu je po nad osiem ty się cy miesz -
kań ców. Ogra ni cza jąc w ten spo sób po -
ziom spo łecz nej re pre zen ta tyw no ści,
pod ko pu je się ideę sa mo rząd no ści, a z nią
prze kre śla szan sę na stwo rze nie spo łe -
czeń stwa oby wa tel skie go. Być mo że
za chwi lę ktoś doj dzie do wnio sku, że
pię ciu rad nych też mo że spraw nie re pre -
zen to wać miesz kań ców.

AAllee ww PPoollssccee ddzziiaałłaa wwiieellee oorrggaannii--
zzaaccjjii ppoozzaarrzząąddoowwyycchh.. TToo zzaa mmaałłoo??
Tak, więk szość tych or ga ni za cji czy sto -
wa rzy szeń na zwał bym „pro te zą”. Uda -
wa nie, że ich ist nie nie wy star czy, jest
ty le po wszech ne, co błęd ne. Mu simy
za dać so bie py ta nie, czy bu du je my spo -
łe czeń stwo oby wa tel skie w opar ciu o to
co do tej po ry ro bi my, czy li po słu gi wa -
nie się ty mi pro te za mi, czy też po dej -
dzie my do pro ble mu wła ści wie. Spo łe -
czeń stwo na le ży ak ty wi zo wać, an ga żo -

wać w lo kal ne spra wy, istot ne dla
miesz kań ców da ne go osie dla czy dziel -
ni cy, trze ba po ka zać tym lu dziom że
mo gą li czyć na swo ich przed sta wi cie li
przy lo kal nych wła dzach. Żad ne sto wa -
rzy sze nie nie zro bi te go le piej niż miej -
sco wi rad ni.

JJaakkąą wwoobbeecc tteeggoo ffoorrmmęę ppoowwiinn--
nnaa pprrzzyyjjmmoowwaaćć ssaammoorrzząąddnnoośśćć??
Na le ży two rzyć in sty tu cje po moc ni cze,
ra dy dziel nic. Ta ka jed nost ka, Ra da
Dziel ni cy Po łu dnie, zna ko mi cie spraw -
dza się w So snow cu, zrze sza jąc Niw kę,
Bór i Ję zor. Im wię cej rad dziel nic i rad
osie dli, tym le piej. Rad ni wy bie ra ni
przez miesz kań ców dziel nic mo gą sku -
tecz nie re pre zen to wać in te re sy lo kal -
nych spo łecz no ści i za ła twiać pro ble my,
z któ ry mi ci lu dzie się bo ry ka ją. Za le -
ży mi na stwo rze niu uni wer sal ne go sta -
tu tu, w opar ciu o któ ry mo gły by po -
wsta wać ko lej ne ta kie jed nost ki. Ich
funk cjo no wa nie we wszyst kich dziel ni -
cach po win no być nor mą. Rad ni miej -

scy zaj mu ją się spra wa mi istot ny mi
z cen tral ne go punk tu wi dze nia – np.
szkol nic twem czy służ bą zdro wia. To
waż ne za da nia, ale czę sto bra ku je im
cza su, wie dzy i moż li wo ści, by za jąć się
np. zde wa sto wa nym przy stan kiem, czy
dziu ra wą jezd nią w od ległej od śród -
mie ścia dziel ni cy. Je stem zda nia, że
za 15, 20 lat, gdy bę dzie my mie li za -
awan so wa ne spo łe czeń stwo oby wa tel -
skie, bu dżet mia sta po wi nien być po -
dzie lo ny na środ ki cen tral ne, z któ rych
fi nan so wa noby np. bu do wę szpi ta la, zaś
po szcze gól ne dziel ni ce po win ny mieć
swo je bu dże ty, z któ rych fi nan so wa -
noby re mon ty chod ni ków czy oczysz -
cza nie. Im więk sza de cen tra li za cja, tym
lep sza sa mo rząd ność.

NNiiee wwsszzyyssccyy rraaddnnii ppooddzziieellaajjąą PPaańń--
sskkiiee ppoogglląąddyy nnaa tteenn tteemmaatt..
Tak, a gdy po wsta ła Ra da Dziel ni cy Po -
łu dnie, ja ko ini cja tor pro jek tu by łem na -
wet po sądzany o chęć ode rwa nia tych
dziel nic od So snow ca, co by ło ab sur -

dem. Współ cze sne re alia do pro wa dzi ły
do te go, że dla wie lu rad nych, spra wo -
wa nie man da tu to pra ca za rob ko wa. Ci
lu dzie nie chcą wi dzieć kon ku ren cji, bo
oba wia ją się, że w ko lej nych wy bo rach
stra cą sta no wi ska na rzecz osób z rad
dziel nic, stąd opór przed two rze niem ta -
kich jed no stek.
DDzziięękkuujjęę zzaa rroozzmmoowwęę..

RRoozzmmaawwiiaałł:: TToommaasszz BBiieenneekk

Po nad dwu go dzin na dys ku sja
radnych z pre zy den tem mia sta
Ka zi mie rzem Gór skim na te mat
emi sji ob li ga cji ko mu nal nych nie
skoń czy ła się kom pro mi sem.
Spra wa po róż ni ła rad nych na ty -
le, iż te mat ten osta tecz nie zdję to
z pro gra mu ob rad. Przy po mnij -
my, że po raz pierw szy, na ra zie
na za sa dzie te stu, spraw dza no
moż li wość in ter ne to wej trans mi -
sji ob rad po przez wi try nę miej -
ską. I chy ba te mu fak to wi na le ży
przy pi sać dość spo koj ną at mos -
fe rę na sa li. Oczy wi ście do cza su
de ba ty nad emi sją ob li ga cji.

Nim jed nak do szło do dys ku sji,
jesz cze przed roz po czę ciem ob rad
wrę czo no Ho no ro we Dy plo my
i Od zna ki PTTK. Wy róż nie nia
przy zna no: prze wod ni czą ce mu
Ra dy Miej skiej Da nie lo wi Mi kla -
siń skie mu, za stęp com pre zy den ta:
Zbi gnie wo wi Ja skier nii i Ry szar do -
wi Łu kaw skie mu, rad ne mu Ka ro -
lo wi Wi niar skie mu, dy rek to ro wi
MZZL Grze go rzo wi Star kow skie -
mu, na czel ni ko wi Wy dzia łu Ad mi -
ni stra cyj no – Go spo dar cze go Ra -
fa ło wi Łyd ko wi, na czel ni ko wi Wy -
dzia łu Ochro ny Śro do wi ska
i Rol nic twa Wan dzie Or liń skiej,
Ma te uszo wi Ry ka le, na czel ni ko wi
Wy dzia łu Spor tu, Tu ry sty ki i Re -
kre acji Ar tu ro wi Szcze pań skie mu
oraz kie row ni ko wi Mię dzy wy dzia -
ło we go Re fe ra tu Eko no micz ne go
Do ro cie Gie ras.

Już na po cząt ku ob rad pre zy -
dent Ka zi mierz Gór ski przed sta -
wił pla no wa ne w naj bliż szym
cza sie in we sty cje miej skie, przy -
po mi na jąc o spra wie ob li ga cji.
Przy oka zji rad ni zde cy do wa li,
na wnio sek pre zy den ta, o prze -
su nię ciach w miej skim bu dże cie.
Kry zys fi nan so wy obec ny tak że
w So snow cu spra wił, że w miej -
skiej ka sie pie nię dzy bę dzie

mniej. Rad ni zde cy do wa li
zmniej szyć wy dat ki o kwo tę 4,9
mln zło tych. Mię dzy in ny mi
mniej pie nię dzy tra fi na pro gram
unij ny „Mo da na suk ces” i do ta -
cje dla Szpi tala Miej skie go
(o po nad 2 mi lio ny). Zmniej szo -
ne zo sta ną tak że na kła dy na pro -
jekt sys te mu go spo dar ki od pa da -
mi ko mu nal ny mi. Wzro śnie na -
to miast o po nad 900 tys. bu dżet
prze zna czo ny na prze bu do wę
uli cy Kli mon tow skiej oraz o mi -
lion na dal szy re mont „Mu zy”.
Ostat nią kwe stią za inte re so wał
się rad ny PiS Krzysz tof Ha ła dus.

– Łącz nie na re mont prze zna -
czo ne do tej po ry ma być po -
nad 6 mln. To ol brzy mia kwo ta,
zwłasz cza że ze ro we jest do fi -
nan so wa nie z ze wnątrz – mó wił.

– Pa nie Hał adus, ca ły pro jekt
do ty czą cy re mon tu by łe go ki -
na roz ło żo ny zo stał na kil ka eta -
pów. Mi lion ten jest po trzeb ny
na to, aby za koń czyć pierw szy
z nich. Na wy ko na nie po zo sta -
łych eta pów sta rać się bę dzie my

o do fi nan so wa nie – za pew niał
za stęp ca pre zy den ta mia sta, Ry -
szard Łu kaw ski.

Osta tecz nie raj cy zde cy do wa -
ną więk szo ścią gło sów (18
„za”, 6 wstrzy ma ło się od gło su)
za twier dzi li wspo mnia ne zmia ny
w bu dże cie.

Burz li wa dys ku sja za czę ła
się, gdy za czę to roz mo wę na te -
mat sprze da ży miej skich ob li ga -
cji na łącz ną kwo tę 120 mln. We -
dług skarb ni ka Ja nu sza Ka czo ra
ob li ga cje mia ły by być emi to wa -
ne w ośmiu se riach po 15 mln zł.

– Emi sja ob li ga cji jest za pla -
no wa na w bu dże cie gmi ny, z tym
że zmniej sza my wiel kość emi sji
ze 190 mln zł do 120 mln. Środ -
ki ze wnętrz ne na in we sty cje
spły wa ją w mniej szym stop niu,
niż ocze ki wa li śmy. Na stęp nie
na ko mi sjach bę dzie my dys ku to -
wać, w ja ki spo sób wy damy
środ ki z emi sji ob li ga cji – przed -
sta wił sy tu ację pre zy dent Gór ski.

Wy po wiedź ta naj wy raź niej
roz grza ła at mos fe rę w sa li. – Do -

pie ro, kie dy ka sa jest pu sta pan
przy cho dzi i ka że nam po przeć
zmia ny w bu dże cie pa nie pre zy -
den cie! Sta wia nas pan pod ścia -
ną. Jest to pa na sta ła me to da
dzia ła nia. Do tej po ry przy no si ła
ona sku tek, ale czas z tym skoń -
czyć – bul wer so wał się Ka rol
Wi niar ski.

– Nie mo że być tak, że naj -
pierw go dzi my się na sprze daż
ob li ga cji, a po tem do pie ro
usta la my na co pie nią dze te zo -
sta ną prze zna czo ne – do dał
prze wod ni czą cy RM Da niel
Mi kla siń ski.

Prze wod ni czą cy klu bu PO
To masz Jam ro zy wspo mniał na -
to miast, że ja ko klub nie są prze -
ciw ko te mu po my sło wi, ale żą -
da ją speł nia nia pew nych wa run -
ków ze stro ny pre zy den ta mia sta
– pi sem ne go wy ka zu in we sty cji,
któ re zo sta ną zre ali zo wa ne.

– O tej spra wie dys ku tować
za cząć po win ni śmy co naj mniej
dwa mie sią ce te mu. Prze pro wa -
dzo ne po win ny zo stać kon sul ta -

cje. Ja ko klub PIRS po par li śmy
co praw da bu dżet pla no wany
na rok 2009, bo był to bu dżet
roz wo jo wy, cho ciaż trud ny
do zre ali zo wa nia i choć te raz
idąc da lej zmia ny zwią za ne
z nim też po win ni śmy po przeć,
to na ra zie wstrzy ma my się
w tej kwe stii – do dał Wie sław
Suwal ski.

Na to miast rad ny Ha ła dus do -
cie kał:

– Ile w ogó le kosz to wało
przy go to wa nie przez fir mę ze -
wnętrz ną ana li zy emi sji ob li ga -
cji? I czy trze ba by ło do te go za -
trud niać ko goś z ze wnątrz? Ile
wła ści wie nas to kosz to wało?
– wni kał.

– Fir my ze wnętrz ne to rzecz
oczy wi sta. Po trze bu je my świe że -
go, obiek tyw ne go spoj rze nia
na spra wę, oni wska zu ją nam
wła ści we ob sza ry ry zy ka. Udział
ta kiej fir my jest nam jak naj bar -
dziej po trzeb ny, a kosz ty zwią za -
ne z opra co wa niem ana liz wy -
nio sły 33 tys. zło tych – tłu ma -
czył de cy zję Janusz Ka czor.

Ina czej na spra wę pa trzy li
rad ni z klu bów SLD i PIRS.

– Sto suje cie szan taż po li tycz -
ny wzglę dem pre zyden ta. Jako
rad ni nie mo żemy do pu ścić
do ta kiej sy tu acji, aby mia sto
sta ło się nie wy pła cal ne, nie mo -
że my za wieść in we sto rów
i miesz kań ców. W in nym ra zie
zu peł nie by śmy się ośmie szy li.
Oso bi ście nie zga dzam się ze
spo so bem rzą dze nia pre zy den ta
Gór skie go, ale je stem w sta nie
przy mknąć na to oko dla do bra
mia sta i gło so wać „za” – mó wił
do ko le gów z sa li Ma ciej Ada -
miec z PIRS. 

– Szan taż po li tycz ny sto su je
ra czej pre zy dent mó wiąc, że je -
śli nie zgo dzi my się na emi sję

ob li ga cji, to nie bę dzie wy płat
dla pra cow ni ków ko mu nal nych
– od powie dział rad ny Ka rol Wi -
niar ski.

Nie po mo gły tłu macze nia
i ust ne wy mie nia nie in we sty cji,
na któ re pie nią dze te ma ją zo stać
prze zna czo ne.

– O pi sem ny wy kaz in we sty -
cji oraz za pew nie nie o ich rze -
czy wi stej re ali za cji pro si li śmy
kil ka dni te mu. Wi na więc te go,
że obec nie nie po prze my sprze -
da ży ob li ga cji nie le ży po tej
stro nie sa li – wy po mi nał To masz
Jam ro zy z PO.

– Osta tecz nie punkt do ty czą -
cy tej kwe stii zdję ty zo stał z ob -
rad se sji ra dy mia sta i za po wie -
dzia na zo sta ła kon ty nu acja pod -
czas naj bliż szej zwo ła nej se sji
nad zwy czaj nej. Do te go cza su,
je śli pre zy dent przed sta wi rad -
nym wspo mnia ny pi sem ny wy -
kaz in we sty cji, praw do po dob nie
zde cy du ją się oni po przeć po -
mysł sprze da ży miej skich ob li -
ga cji.

Po za tym rad ni bez spor nie
już za twier dzi li uchwa ły do ty-
czą ce m.in. przy stą pie nia
do Pro jek tu „Ślą ska Kar ta
Usług Publicznych” zgła sza ne -
go do do fi nan so wa nia w ra -
mach Pro gra mu Roz wo ju Sub -
re gio nu Cen tral ne go Prio ry te -
tu II, wy ra że nia zgo dy
na udzie le nie Cen trum Edu ka -
cji i Wy cho wa nia Mło dzie ży
KA NA bo ni fika ty od ce ny za -
ku pu nie ru cho mo ści po ło żo nej
przy ul. Le gio nów oraz wy ra że -
nia po zy tyw nej opi nii o uzna nie
la sów pań stwo wych nad leśnic -
twa Chrza nów, po ło żonych
na te re nie mia sta So snow ca,
za la sy ochron ne.

TTeekksstt ii ffoottoo:: GGaabbrriieellaa KKoollaannoo

47. sesja Rady Miejskiej

Radni odłożyli decyzję w sprawie obligacji

SSoossnnoowwiieeccccyy rraajjccyy jjuużż nniieeddłłuuggoo bbęęddąą mmooggllii ssiięę ppoocczzuućć jjaakk ppaarrllaammeennttaarrzzyyśśccii.. IIcchh oobbrraaddyy
mmaajjąą bbyyćć ttrraannssmmiittoowwaannee ww iinntteerrnneecciiee
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rada miejska

Sa mo rząd ność idzie w złym kie run ku
Roz mo wa z rad nym ZZddzziissłłaawweemm KKeemmppnnyymm
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JJooaannnnaa BBiinniieecckkaa

Oso by, któ re prze by wa ją na „le -
wych” zwol nie niach le kar skich,
nie mo gą spać spo koj nie. Sys te -
ma tycz ne kon tro le pra wi dło wo -
ści orze ka nia o cza so wej nie -
zdol no ści do pra cy oraz kon tro -
le wy ko rzy sty wa nia zwol nień
le kar skich są usta wo wym obo -
wiąz kiem ZUS -u, jed nak
od sierp nia kon tro le te zo sta ły
wzmożone, ponieważ w pierw -
szym pół roczu od no towa no
znaczny wzrost ab sen cji cho ro -
bo wej. Z po rów na nia da nych
sta ty stycz nych z pierw sze go
pół ro cza 2008 r. i pierw sze go
pół ro cza 2009 r. wy ni ka, że
z wy płat wła snych Od dzia łu
ZUS w So snow cu na stą pił
wzrost ilo ści zwol nień le kar -
skich przed kła da nych do wy -
pła ty oraz wzrost ilo ści licz by
dni cho ro bo wych o ok. 40 proc.
Na to miast wzrost wy dat ków
z fun du szu cho ro bo we go wy -
niósł 76 proc. – z po nad 13 mln
zł w pierw szym pół ro czu 2008

r. wzrósł do pra wie 24 mln zł
w ana lo gicz nym okre sie br.
Na stą pił też znacz ny, bo pra -
wie 90-pro cento wy wzrost ilo -
ści osób ko rzy sta ją cych z za sił -
ków po usta niu ty tu łu ubez pie -
cze nia, czy li za trud nie nia.

O ile w pierw szym pół ro -
czu 2008 r. z za sił ków ta kich
ko rzy sta ło 1150 osób, to
w pierw szym pół ro czu 2009 r.
by ło ich oko ło 2100. Jest to ten -
den cja otrzy mu ją ca się w ca łym
kra ju i dla te go zgod nie z po le -
ce niem Pre ze sa ZUS kon tro le
zwol nień zo sta ły zin ten sy fi ko -
wa ne.

Co to kon kret nie ozna cza
dla osób ko rzy sta ją cych ze
zwol nień?

Otóż przede wszyst kim
zwięk szo no i na dal bę dzie
zwięk sza na ilość kon tro li pra -
wi dło wo ści wy ko rzy sty wa nia
zwol nień le kar skich – dzia ła nia
ta kie wy ko nu ją służ by kon tro li
ZUS. Wzra sta rów nież ilość
kon tro li po dej mo wa nych przez
le ka rzy orzecz ni ków ZUS, któ -
re do ty czą za świad czeń wy da -
wa nych przez le karzy le czą -
cych ubez pie czo ne go.

Kon tro la mi ty mi obej mo wa -
ne są przede wszyst kim oso by
cho ru jące, któ re np.
• przed kła da ją zwol nie nia le -
kar skie do wy pła ty po ter mi nie
sied miu dni lub błęd nie wy peł -
nio ne; ko rzy sta ją w trak cie

cho ro wa nia z krót kich zwol -
nień le kar skich;
• nie zgła sza ją się na ba da nie
do le ka rza orzecz ni ka ZUS;
uzy sku ją ko lej ne zwol nie nia
od roż nych le ka rzy lub z ty tu łu
róż nych scho rzeń;
• któ rych ro dzaj scho rze nia bu -
dzi wąt pli wo ści co do licz by
dni cho rowa nia na ta kie scho -
rze nie;
• po zba wio ne by ły we wcze -
śniej szych okre sach cho ro wa-
nia pra wa do za sił ku w wy ni ku
kon tro li cho rych lub kon tro li
za sad no ści orze ka nia le kar skie -
go oraz te oso by, któ re przy nio -
sły ko lej ne zwol nie nia
po uprzed nim skró ce niu okre su
nie zdol no ści do pra cy przez le -
ka rza orzecz ni ka ZUS;
• ko rzy sta ją z ko lej nych okre -
sów za sił ko wych;
• co do któ rych za cho dzi po dej -
rze nie wy ko ny wa nia pra cy
w trak cie zwol nie nia le kar skie -
go lub wy ko rzy stu ją ce zwol nie -
nia w in nym ce lu niż le cze nie
się;
• cho ru ją po usta niu ty tułu
ubez pie cze nia, a w szcze gól no -
ści te oso by, na któ rych kar tach
za sił ko wych wi dać licz ne okre -
sy cho ro bo we po usta niu ty tu-
łów za trud nie nia w ko lej no
i na krót ko ich za trud nia ją cych
za kła dach pra cy.

W ra zie stwier dze nia nie -
pra wi dło wo ści ZUS mo że

wstrzy mać dal sze zwol nie nie
lub nie wy pła cić za sił ku
za okres cho ro by ob jęty da nym
zwol nie niem. Na tomiast
w przy pad ku nie do star cze nia
zwol nie nia do wy pła ty w usta -
wo wym ter mi nie sied miu dni,
kwo ta na leż ne go za sił ku zo sta -
nie ob ni żo na o 25 proc. Z ko lei
oso bom cho ru jącym po usta niu
za trud nie nia, któ re mia ły bar -
dzo wy sokie za rob ki, ZUS
ogra ni czy pod sta wę wy mia ru
za sił ku do 100 proc. prze cięt -
ne go mie sięcz ne go wy na gro -
dze nia. 

ZUS przyj rzy się rów nież
le ka rzom wy sta wia ją cym du żą
ilość zwol nień le kar skich,
zwol nień z błę da mi, prze sy ła -
nym po ter mi nie sied miu dni
w ce lu za re je stro wa nia w Cen -
tral nym Re je strze Zwol nień.
Szcze gó łowej ana li zie bę dzie
pod da wa na też do ku men ta cja
me dycz na, na pod sta wie któ rej
wy sta wia ne są zwol nie nia le -
kar skie. Je że li zo sta ną stwier -
dzo ne nie pra wi dło wo ści, ZUS
bę dzie ko rzy stał z da nych mu
upraw nień usta wo wych do co -
fa nia le ka rzom upo waż nień

do wy da wa nia zwol nień le kar -
skich. W przy pad ku za trud nio -
nych, ZUS wy pła ca za sił ki pra -
cow ni kom firm za trud nia ją cych
do 20 osób, na to miast więk si
przed się bior cy, któ rych za łoga
prze kra cza tę ilość, sa mi wy pła -
ca ją te świad cze nia, po trą ca jąc
po tem ich kwo ty z od pro wa dza -
nych do ZUS skła dek. 

Pra co daw cy, któ rzy wy pła ca -
ją za sił ki ma ją usta wo wy obo wią -
zek prze pro wadza nia kon tro li
cho rych jak i moż li wość zle ce nia
prze ba da nia swo je go pra cow ni ka
przez le ka rza orzecz ni ka. 
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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::

Zwol nie nia do kon tro li
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Niepodległości 17

Targowa 16

Czysta 9

budynek prywatny

w administracji MZZL

Sobieskiego 3 B

Kołłątaja 9

Kierocińskiej 8 - garaż

Komandosów 5

Dobrzańskiego 99

Saperów 5,5a 

Saperów 5

Dobrzańskiego 124  I

piętro 

Królowej Jadwigi 2
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19,24 + część wspólna

11,38 

53,27

166,78

87,14 + piwnica 27,28

24,00

15,95

197,01

niski parter:

pok. nr  3 - 13,69              

od 4,14 do 5,60

21,50

11,50 

18,50

19,20

15,60

8,41
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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 elektryczna, wc wspólne z innymi użytkownikami budynku,

c.o. – kotłownia lokalna

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc wspólne z innymi

użytkownikami

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. 

Pomieszczenie usytuowane  w budynku frontowym i oficynie

Lokal usytuowany od strony frontowej budynku

Lokal usytuowany na parterze od strony frontowej budynku. 

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

zgodne z przeznaczeniem

Lokal usytuowany w piwnicy w budynku mieszkalnym. 

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

pomieszczeń wspólnego użytku

3boksy garażowe usytuowane w budynkach mieszkalnych

Garaż usytuowany w budynku mieszkalnym

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 na parterze w klatce schodowej

SSttaawwkkaa

mmiinniimmaallnnaa

1122,,0000

88,,0000

66,,0000

1155,,0000

1100,,0000

66,,0000

88,,0000

88,,0000

55,,0000

88,,0000

88,,0000

1122,,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: 



Wie le kon tro wer sji wzbu dzi ły do nie sie -
nia o pla no wa nym re mon cie po miesz -
czeń Miej skie go Za kła du Za so bów Lo -
ka lo wych w So snow cu, któ ry ma kosz -
to wać pra wie 2 mln zł.

Pro wa dzo ne pra ce sta no wią II etap
re mon tu bu dyn ków biu ro wych i so cjal -
nych zaj mo wa nych przez Miej ski Za kład
Za so bów Lo ka lo wych. Pierw szy etap zo -
stał wy ko na ny kil ka lat te mu przez
MZBM -TBS Sp. z o.o. i obej mo wał re -
mont bu dyn ku głów ne go przy uli cy. Te -
raz nastą pi kon ty nu acja tych dzia łań.

– W ra mach pro wa dzo nych prac zo -
sta nie wy ko na na ada pta cja po miesz czeń
po by łym ma ga zy nie na ar chi wum za -
kła do we, po miesz cze nia biu ro we i za -
ple cze so cjal ne oraz re mont ist nie ją cych
po miesz czeń – tłu ma czy Grze gorz Star -
kow ski, dy rek tor MZZL. – Do wy ko na -
nia nie któ rych prac MZZL zo stał zo bli -
go wa ny de cy zją Pań stwo we go Po wia to -
we go In spek tora Sa ni tar ne go
w So snow cu. W wy re mon to wa nych po -
miesz cze niach bę dą mie ścić się Dzia ły
Miesz ka nio wy, Win dy ka cji, Tech nicz ny,
Ob słu gi Za kła du, w tym ar chi wum za -

kła do we, warsz tat sto lar ski, me cha nicz -
ny, po ko je gru py re mon towej, ka dry
oraz ca łe za ple cze so cjal ne, tj. szat nie,
to ale ty, na try ski dla pra cow ników fi -
zycz nych.

To wła śnie in for ma cja o re mon cie
biur dzia łu win dy ka cji zbul wer so wa ła
niektó rych so sno wieckich polity ków.

– Je stem zdzi wio ny ty mi do nie sie nia -
mi – ko men tuje Ar ka diusz Chę ciń ski,
rad ny PO. – Je śli praw dą jest to, co dy -
rek tor Star kow ski mó wił na ko mi sjach,
a sły sza łem jed no znacz ne opi nie, że biu -
ro to bę dzie przeznaczone dla dzia łu
win dy ka cji, wy da je mi się prze sa dą wy -
da wać na ta kie biu ra su my tak znacz nej.
Win dy ka cją po win na zaj mo wać się ze -
wnętrz na fir ma, co by ło by znacz nie tań -
sze i my ślę, że rów nież bar dziej wy daj -
ne. Do tar ły do mnie też gło sy z MZZL,
że re mon to wa ne po miesz cze nia bę dą
prze zna czo ne dla in nych pra cow ni ków
tej in sty tu cji, wiec dzi wi mnie, że w kie -
row nic twie MZZL ro dzą się sprzecz ne
ze so bą opi nie. Je śli re mon to wa ne po -
mieszczenia zo sta ną od da ne dzia łowi
windykacji – uwa żam ta ką sy tuację

za skan dal, zwłasz cza w obec nej, trud nej
sy tu acji fi nan so wej.

Dy rek cja MZZL przy po mi na, iż kil -
ka lat te mu MZZL ko rzy stał z usług ze -
wnętrznej fir my win dy ka cyj nej, lecz
sku tecz ność jej dzia łań by ła nie za do wa -
la ją ca, w związ ku z czym pod ję ta zo sta -
ła de cy zja o stwo rze niu wła snej ko mór -
ki. Ko mór ka ta pro wa dzi rów nież pro -
gram roz kła da nia na leż no ści na ra ty oraz
pro gram prze ciw dzia ła nia eks misji,
a więc zda niem MZZL, ze względu
na spe cy fi kę za dań gmi ny, nie jest to
dział zaj mu ją cy się stric te win dy ka cją.
Gmi na bo wiem nie jest ta kim wie rzy cie -
lem jak in ni uczest ni cy ryn ku. Gmi -
na ma swo je obo wiąz ki spo łecz ne i pro -
wa dzi w tym za kre sie okre ślo ną po li ty kę
spo łecz ną, wy ni kają cą bez po śred nio
z po li ty ki pań stwa.

W So snow cu za dłu że nie na jem ców
wo bec MZZL wy no si obec nie oko ło 35
mln zło tych, a in sty tu cja ta bo ry ka się
z pro ble mem wie lo let nich, nie ścią gal -
nych na leż no ści z ty tu łu wy naj mu lo ka -
li. Tym też nie któ rzy rad ni tłu ma czą
swo je za sko cze nie de cy zją o re mon cie.

Pla na mi MZZL jest też zdzi wio ny
rad ny Krzysz tof Ha ła dus z PiS. Jak sam
przy zna je, sa mo ist nie nie MZZL jest dla
nie go wy rzu ca niem pie nię dzy w bło to.

– Trud no mi za na li zo wać ce lo wość
tego jed nost ko we go wy dat ku, ale
od daw na zgła szam po stu lat, by zre du -
ko wać kosz ty te go ob sza ru dzia ła nia
gminy, i po łą czyć MZBM i MZZL
– twier dzi Krzysz tof Ha ła dus. – My ślę,
że re duk cja wie lu sta no wisk w dy rek -
cjach i ad mi ni stra cji przy nio sła by znacz -
ne oszczęd no ści dla bu dże tu. Po dru gie,
jed na z sie dzib tych dwóch in sty tu cji zo -
sta ła by wte dy zwol nio na. Za kwe stię
miesz ka nio wą z ra mie nia gmi ny od po -
wia da ła by jed na in sty tu cja. Nie wiem,
być mo że pry wa ty za cja, lub li kwi da cja

jed nej z tych in sty tu cji by ła by do brym
kro kiem. Je stem pe wien, że któ raś z tych
form jest moż li wa do prze pro wa dze nia.
Dy rek cja MZZL od pie ra jąc za rzu ty tłu -
ma czy, iż koszt re mon tu nie bę dzie tak
wy so ki, jak po cząt ko wo prze wi dy wa no,
tj. 2 mln.

– Koszt ca łej in we sty cji jest znacz nie
niż szy od po da wa nej i choć kosz to rys in -
we stor ski prze wi dy wał kwo tę wyż szą, to
war tość umo wy z wy ko naw cą wynosi
ok. 1,7 mln zło tych, a mam na dzie ję, że
osta tecz na, wy ni ka ją ca z kosz to ry su po -
wy ko naw cze go war tość bę dzie jesz cze
niż sza – za pew nia dy rek tor Grze gorz
Star kow ski.

TTeekksstt ii ffoottoo:: TToommaasszz BBiieenneekk

Ha la w Mi lo wi cach do cze ka ła się no wej
ele wa cji. Cał ko wi ty koszt re mon tu wy niósł
po nad 2,1 mln zł. Pod czas prac re mon to -
wych wy ko na nych przez so sno wiec ką fir -
mę „Sro ga” ocie plo no i wy re mon to wa no
ele wa cję obiek tu, wy mie nio no okna, a tak -
że prze bu do wa no wej ście głów ne do bu -
dyn ku. Pra ca wre tak że na obiek tach
przy Kre so wej gdzie po wsta ną no wo cze sne
bo iska tre nin go we do pił ki noż nej, ko szy -
ków ki i pił ki siat ko wej wraz z za ple czem
szat nio wo -sa ni tar nym. 

Ha la w Mi lo wi cach, w któ rej przed la ty
swo je po je dyn ki to czy li siat ka rze Pło mie nia
po wsta ła w la tach 70. Obiekt od lat wy ma gał
re mon tu. Wcze śniej uda ło się prze pro wa dzić
pra ce we wnątrz ha li. – No wa ele wa cja i prze -
bu do wa ne wej ście, któ re jest oszklo ne i wy glą -
da na praw dę es te tycz nie to nie ko niec prac
w tym obiek cie. Pla nu je my w nie da le kiej przy -
szło ści wy mie nić try bu ny z drew na.  Ma ją je
za stą pić pla sti ko we krze seł ka speł nia ją ce prze -
pi sy prze ciw po ża ro we. Jed nak to do pie ro
w przy szłym ro ku – pod kre śla Zbi gniew Drąż -
kie wicz, dy rek tor MO SiR-u w So snow cu. 

Gmi na czy ni sta ra nia, aby od zyskać
część środ ków wy ło żo nych na re mont. Zło -
żo no już wnio sek do Wo je wódz kie go Fun -
du szu Ochro ny Śro do wi ska w Ka to wi cach.

Mia sto mo że od zy skać na wet 50 proc.
kosz tów dzię ki do tacji oraz 30 proc. w for -
mie po życz ki. – Jest to moż li we, je śli
w przy szło ści roz pocz nie my ko lej ną ter mo -
mo der ni za cję in ne go bu dyn ku. Mie li śmy
już kie dyś ta ki przy pa dek z obiek tem
w Siel cu – do da je Drąż kie wicz.

Z obiek tu w Mi lo wi cach ko rzy sta ją
na co dzień uczen ni ce siat kar skiej Szko ły
Mi strzo stwa Spor towe go, re pre zen tan ci
MKS MOS, a tak że za wod ni cy tre nu ją cy
ju do i ju jit su z so sno wiec kie go Pło mie nia.

W szyb kim tem pie po su wa ją się z ko lei
pra ce na te re nach obok Sta dio nu Lu do we go
gdzie po wsta ją 3 bo iska (jed no ze sztucz ną
mu ra wą oraz dwa z tra wą na tu ral ną), a tak -
że za ple cze szat nio we wraz z oświe tle niem.
Bo isko ze sztucz ną tra wą jest już go to we.
– Pra ce prze bie gły zgod nie z pla nem.
W dal szej ko lej no ści za in sta lo wa ne zo sta nie
oświe tle nie. Do koń ca ro ku ma ją się za koń -
czyć pra ce przy bu do wie za ple cza sa ni tar -
no -szat nio we go. W bu dyn ku bę dzie osiem
szat ni, po miesz cze nia dla sę dziów, re cep cja,
pla no wa ne jest tak że otwar cie ka wiar ni
– wy li cza dy rek tor Drąż kie wicz.

Oświe tle nie zo sta nie za in sta lo wa ne tak -
że obok dwóch płyt z na tu ral ną na wierzch -
nią. Na za koń cze nie te go eta pu prac trze ba

bę dzie po cze kać do po ło wy przy szłe go ro -
ku. – Po ło że nie bo isk zmie ni się w po rów -
na niu z po przed ni mi o 90 stop ni. Po ukoń -
cze niu ca ło ści przed się wzię cia bę dzie my
dys po no wać ba zą z praw dzi we go zda rze -
nia – nie kry je du my dy rek tor MO SiR-u.
Koszt in we sty cji to po nad 10 mi lio nów zło -
tych. Gmi na otrzy ma jed nak pra wie dwa
mi lio ny do fi nan so wa nia ze środ ków unij -
nych. In we sty cja zna la zła się na li ście pro -
jek tów wy bra nych przez Za rząd Wo je-
wódz twa Ślą skie go. Pro jekt zo stał wy bra -
ny w ra mach na bo ru dla dzia ła nia
– Lo kal na in fra struk tu ra spor to wa, Prio ry -
te tu IX Zdro wie i re kre acja, Re gio nal ne go
Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo jewódz twa
Ślą skie go na la ta 2007-2013.

TTeekksstt ii ffoottoo:: KKrrzzyysszzttooff PPoollaacczzkkiieewwiicczz

RReemmoonntt ppoommiieesszzcczzeeńń ssoossnnoowwiieecckkiieeggoo MMZZZZLL wwzzbbuuddzziiłł kkoonnttrroowweerrssjjee
wwśśrróódd nniieekkttóórryycchh rraaddnnyycchh

Do sko na ła wia do mość dla wszyst -
kich, któ rzy by do stać się do Szpi -
ta la Wo je wódz kie go mu szą ko rzy -
stać z ko mu ni ka cji miej skiej. Od
1 sierp nia pa sa że ro wie ko rzy sta ją -
cy z au to bu sów re la cji So sno wiec
Szpi tal Wo jewódz ki – Bę dzin
Cmen tarz Ko mu nal ny – So sno wiec
Dwo rzec PKP mo gą ko rzy stać z bi -
le tu mie sięcz ne go na jed no mia sto. 

Zmiana wy ni ka z pod ję cia
przez KZK GOP Uchwa ły
nr 35/2009 Za rzą du KZK GOP
o szcze gól nych za sa dach sto so wa -
nia ta ry fy stre fo wej (wraz z za łącz -
ni kiem do uchwa ły nr 35/2009 Za -
rzą du KZK GOP), na mo cy któ rej
uzna no m.in. przy stan ki: Bę dzin
Cmen tarz Ko mu nal ny oraz So sno -
wiec Szpi tal Wo je wódz ki za przy -
stan ki, na któ rych do puszcza się
od stęp stwa od za sa dy pod wyż sza -
nia opłat za usłu gi ko mu ni ka cyj ne
KZK GOP po prze kro cze niu gra -
nicy administra cyj nej mia sta.
„(…) 1. Pa sa że ro wie wsia da ją cy
lub wy sia da ją cy na przy stan ku Bę -

dzin Cmen tarz Ko mu nal ny nie
wno szą pod wyższonej opła ty
za prze jazd, zwią za nej z prze kro -
cze niem gra ni cy stref mię dzy Bę -
dzi nem i So snow cem. Przy sta nek
ten jest przy stan kiem stre fo wym
rów nież dla po dró żu ją cych z So -
snow ca w kie run ku Bę dzi na,
w związ ku z tym przy sta nek Po -
goń nie jest przy stan kiem stre fo -
wym. Nie po no szą pod wyż szo nej
opła ty za prze jazd w związ ku z po -
dró żo wa niem po te re nie gmi ny Bę -
dzin pa sa że ro wie po dró żu ją cy
w re lacji So sno wiec Szpi tal Wo je -
wódz ki – Bę dzin Cmen tarz – So -
snowiec Po goń Aka de mi ki.
(…) 15. Pa sa że ro wie wsia da ją cy
lub wy sia da ją cy na przy stan ku So -
snowiec Szpital Wo jewódz ki nie
wno szą pod wyższonej opła ty
za prze jazd, zwią za nej z prze kro -
cze niem gra ni cy stref mię dzy So -
snow cem i Bę dzi nem (sto so wa ny
ra zem z wy jąt kiem nr 1 – Bę dzin
Cmen tarz Ko mu nal ny. (…)” czy -
ta my w tre ści za łącz ni ka. KKPP

Do Szpi ta la Wo jewódz kie go
z bi le tem na jed no mia sto

In we stu ją w spor to we za ple cze
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Or ga ni za to rzy po sta ra li się po łą -
czyć w ryt mie mu zy ki reg gae
wszyst ko to, czym in te re su je się
mło dzież z So snow ca (i nie tyl -
ko) – eks tre mal ną jaz dę na ro we -
rze, po ka zy graf fi ti oraz fi re show. 

Nie ste ty, nie sprzy ja ją ca au ra
– pa da ją cy od sa me go ra -
na deszcz - zmu si ła or ga ni za to -
rów do prze su nię cia za wo dów ro -
we ro wych na póź niej szy ter min.
Ci od waż niej si, mi mo desz czu,
pró bo wa li swo ich sił na spe cjal -
nie do te go przy go to wa nym to -
rze. Desz czo wa at mos fe ra po psu -
ła szy ki rów nież ar ty stom no wej
generacji – któ rzy od szta lu gi,
czy kart ki pa pie ru wo lą go łą ścia -
nę. Za miast de ko ro wać po nad 30
– me tro wą po wierzch nię, mu sie -
li za do wo lić się znacz nie mniej -
szą. Obo jęt ny na wa run ki at mos -
fe rycz ne był nie ustra szo ny kie -
row ca mo to ro wy, któ ry
de mon stro wał swo je umie jęt no -
ści. Mi mo trud nych wa run ków,
zo baczyć moż na by ło po kaz
praw dzi wie bra wu ro wej jaz dy.
Swo je umiejęt no ści po kaza ły
rów nież che erleaderki z so sno -
wiec kie go ze spo łu Gi mo ne.

Mu zy ka reg gae to wa rzy szy -
ła wszyst kim przy go towa nym
atrak cjom, pu blicz ność roz -
grze wa ła się przy dźwię kach

gru py „Oreg ga no” i „Yar dee
So und Sys tem”, jed nak do pie -
ro wy stęp for ma cji „Na tu ral
My stic” wzbu dził praw dzi wą
fu ro rę. Gwiaz dą wie czo ru był
kon cert ze spo łów Tre bu nie
Tut ki i Twin kle Bro thers, któ -

rzy wspól nie roz grza li zzięb -
nię tą pu blicz ność, ener ge tycz -
ną mie szan ką reg gae pro sto
z Ja maj ki i gó ral skiej mu zy ki
z ser ca pol skich Tatr. Pod czas
trwa ją ce go po nad dwie go dzi -
ny wy stę pu mu zy kom z Ja maj -

ki nie strasz na by ła ka pry śna
pol ska po go da. Fe sti wal za -
koń czył się póź ną no cą, wi do -
wi sko wym po ka zem tań ca
z ogniem. 

TTeekksstt ii ffoottoo:: UUrrsszzuullaa KKuucczzyyńńsskkaa

Deszcz im nie straszny
Ostatni weekend wakacji upłynął pod znakiem imprez i koncertów. W sobotę, 29 sierpnia, już po raz trzeci, odbył się „Festiwal Reggae
Artdziałań Różnych i Sportu Niecodziennego” zorganizowany przez Miejski Dom Kultury „Kazimierz” oraz stowarzyszenie „Fala Inicjatyw”

KKoonncceerrtt ggrruupp TTrreebbuunniiee TTuuttkkii oorraazz TTwwiinnkkllee BBrrootthheerrss nnaa ddłłuuggoo ppoozzoossttaanniiee ww ppaammiięęccii
uucczzeessttnniikkóóww iimmpprreezzyy

Rozrywkawrzesień 2009 nr 88

reklama

reklama

reklama

reklama

1 wrze śnia, w 70. Rocz nicę
wy bu chu II woj ny świa to-
wej w so sno wiec kim Cen -
trum Sztu ki w Zam ku Sie -
lec kim za pre zen to wa no wy -
sta wę fo to gra fii „So sno wiec
w la tach 1939-1945”. Eks -
po zy cja do sko na le ob ra zu je
hi sto rię mia sta w tam tym
okre sie udo ku men to wa ną
przez nie zna ne go nie miec -
kie go fo togra fa. Na dzie -
siąt kach zdjęć za trzy mał się
czas oka zu jąc tam tej sze uli -
ce, bu dyn ki i lu dzi. Bi jący
od nich spo kój jest tyl ko
po zor ny, a spraw ny ob ser -
wa tor za uwa ży coś wię cej,
niż na pierw szy rzut oka
moż na do strzec. 

Roz po czę ciu wy sta wy
to wa rzy szył wy kład po wa -
dzo ny przez hi sto ry ka Mo -
ni kę Kem pa rę oraz wy danie
al bu mu „So sno wiec. Fo to -
ar chi wum 1940-1943” wy -
daw nic twa Di kap pa wy da-
ne go przy po mo cy fi nan so-
wej Urzę du Miej skie go
w So snow cu (al bum do na -
by cia od 1 wrze śnia w Zam -
ku Sie lec kim). Część zdjęć
za war tych w al bu mie oglą -
dać moż na na ulicz nej wy -
sta wie przy Al. Zwy cię -
stwa.

Wspo mnia ne eks po na ty
w po sta ci fo to gra fii po cho -
dzą z ko lek cji Da riu sza
Kmiot ka oraz Mu zeum
w So snow cu. Wy sta wę
oglą dać moż na do 29 li sto -
pa da. GGKK

Ku pa mię ci

Folklor zawitał
do Sosnowca
W pierw szą so bo tę wrze śnia
so sno wiec ki Sta dion Lu dowy
stał się świad kiem ko lej nej
edy cji fe sti wa lu „World Fu sion
Day”, któ ry w tym ro ku po łą-
czył mor skie kli ma ty szant
z lu do wym folk lo rem. Gwiaz -
dą wie czo ru był ze spół „Za ko-
po wer”, pu blicz ność roz grze -
wa li tak że: pol ski ze spół „Bra -
sy” oraz „Ba nana Bo at”,
„Bo ozie bro thers” z Fran cji
i „Pey oti for Pre si dent” z Wiel -
kiej Bry tanii. Do dat ko wą
atrak cją by ły po kazy tań ców
lu do wych w wy ko na niu stu -
denc kich ze spo łów z ca łe go
świa ta w ra mach XXII Mię -
dzy na rodo we go Stu denc kie go

Fe sti wa lu Folk lo ry stycz ne -
go. I choć po go da nie do pisa ła,
na wet człon ki nie ze spo łu z da -
le kiej In do ne zji za rze ka ły się,
że nie jest im zim no, po nie waż
roz grze wa je wspa nia ła pol ska
pu blicz ność.

Pro gram fe sti wa lu roz gry wał
się jed no cze śnie na dwóch sce -
nach. Du ża sce na – przy go to wa -
na z my ślą o fi na ło wym kon cer -
cie „Za ko po wer” oraz mniej sza,
ka me ral na, na któ rej pu blicz ność
mo gła na wią zać bli ski kon takt
z wy ko naw ca mi – co z wiel ką
chę cią czy ni ła – tań cząc i śpie -
wa jąc ra zem z ar ty sta mi.

TTeekksstt ii ffoottoo:: UUrrsszzuullaa KKuucczzyyńńsskkaa

NNiieekkwweessttiioonnoowwaannaa ggwwiiaazzddaa wwiieecczzoorruu –– „„ZZaakkooppoowweerr””.. IIcchh
eenneerrggeettyycczznnyy kkoonncceerrtt zzmmyyłł sseenn zz ppoowwiieekk zzggrroommaaddzzoonnyycchh
ssłłuucchhaacczzyy ii ddaałł ssiiłłęę ddoo ddaallsszzeejj zzaabbaawwyy
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Wo kół prze my słu wę glo we go
Już po raz dru gi w so sno wiec -
kiej ha li tar gowo -wy sta wien ni -
czej Expo Si le sia w So snow cu
od by ły się Mię dzy na ro do we Tar -
gi Gór nic twa i Ener ge ty ki. Te go -
rocz na im pre za pod na zwą Si le -
sia Mi ning Expo – Sil mex 2009,
któ ra mia ła miej sce w dniach
od 1-4 wrze śnia zgro ma dzi ła za -
rów no przed sta wi cie li tej bran ży,
jak i uczniów szkół tech nicz -
nych, zwie dza ją cych, no i przede
wszyst kim wy staw ców. Swo je
sto iska za pre zen to wa ło po nad 50
firm nie tyl ko z kra ju, lecz rów -
nież z za gra ni cy m.in. z: Włoch,
Nie miec, Wiel kiej Bry ta nii oraz
Taj wa nu i Sta nów Zjed no czo -
nych. 

Tar gi zgro ma dzi ły przed sta -
wi cie li ta kich firm jak: King fi -
sher In du strial, Fa stver di ni S. p.
A., Ki to czy Sie mens AG Ener -
gy Sec tor.

Obec na edy cja im pre zy po -
dzie lona by ła na 4 blo ki te ma -
tycz ne: Sa lon Ener ge ty ki, Eks -
plo ata cji Wę gla Ka mien ne go,
Eks plo ata cji Wę gla Bru nat ne go
oraz Gór nic twa Skal ne go i Rud.

Pierw szy z nich obej mo wał
bran że zwią za ne m.in. z au to ma -
ty ką i elek tro ni ką dla urzą dzeń
elek tro ener ge tycz nych, su row ca -
mi i pa li wa mi ener ge tycz ny mi
oraz dys try bu cją i roz dzia łem
ener gii elek trycz nej, na to miast
sa lon eks plo ata cji po szcze gól -
nych su row ców: ma szy ny eks -
plo atu ją ce, na pę dy, pom py, sprę -
żar ki, ta śmy czy sys te my trans -
por to we.

Rów no cze śnie z tar ga mi Si -
le sia Mi ning Expo SIL MEX,
w dniach 1-4 wrze śnia, od by ła
się CO AL -GEN Eu ro pe 2009,
ogól no eu ro pej ska wy sta wa prze -
my sło wa po świę co na eko lo gicz -
nym tech no lo giom wę glo wym.
Wła śnie na za gad nie nia zwią za -
ne z ener ge ty ką oraz na dzia łal -
ność pro eko lo gicz ną zo stał po -
sta wio ny na cisk na te go rocz nych
tar gach. Pod czas kon fe ren cji po -

świę co nych wę glo wej ener gii
wy stą pi ło po nad 50 pre le gen tów
za rów no z państw eu ro pej skich,
jak i ze Sta nów Zjed no czo nych
Ame ry ki. 

Swo je re fe ra ty przed sta wi li
m.in. Elż bie ta Wró blew ska
– głów na spe cja list ka w De par -
tamen cie Ener ge ty ki przy Mi ni -
ster stwie go spo dar ki, Ja cek Pie -
kacz – prze wod ni czą cy Pol skiej
Plat for my Czy stych Tech no lo gii
Wę glo wych oraz dr Thor sten
Diercks – se kre tarz ge ne ral ny
Eu ro pej skie go Sto wa rzy sze nia
Wę gla Ka mien ne go i Bru nat ne -
go.

Ho no ro wy pa tro nat nad im -
pre zą ob ję li: wi ce pre zes Ra dy
Mi ni strów i Mi ni ster Go spo dar -
ki – Wal de mar Paw lak, Wo je wo -
da Ślą ski – Zyg munt Łu kasz -
czyk, Mar sza łek Wo jewódz twa
Ślą skie go – Bo gu sław Śmi giel -
ski, Pre zes Wyż sze go Urzę du
Gór ni cze go – Piotr Li twa oraz
Rek tor Po li tech ni ki Ślą skiej
– An drzej Kar bow nik. 

TTeekksstt ii ffoottoo:: GGaabbrriieellaa KKoollaannoo

TTaarrggii ggóórrnniiccttwwaa ppoowwoollii wwppiissuujjąą ssiięę ww ttrraaddyyccjjęę iimmpprreezz oorrggaa--
nniizzoowwaannyycchh pprrzzeezz EExxppoo SSiilleessiiaa ww SSoossnnoowwccuu



So sno wiec do cze ka się fa cho wej
ana li zy na tę że nia ru chu dro go -
we go oraz in nych za gad nień
zwią za nych z ko mu ni ka cją sa -
mo cho do wą. Na dro dze prze tar -
gu do spo rzą dze nia tzw. Stu -
dium Ko mu ni ka cyj ne go wy bra -
no kon sor cjum firm Biu ro
In ży nie rii Trans por tu Pra cow nie
Pro jek to we Cej row ski &
Krych Sp. Jaw na z Po zna nia
i SMG/KRC Po land Me dia Sp.
Ak cyj na z War sza wy. Łącz ny
koszt pro jek tu to 1,7 mln zł.

Eks per ci z obu firm przez
dwa la ta zba da ją wszel kie kwe -
stie zwią za ne z ru chem ko ło -
wym na te re nie So snow ca.
Przyj rzą się miej scom gdzie naj -
czę ściej zda rza ją się kor ki, zba -
da ją stan funk cjo no wa nia sy gna -
li za cji i ozna ko wa nia dróg, za na -
li zu ją prze pu sto wość ulic.
W opar ciu o spe cja li stycz ny
sprzęt oraz ba da nia an kie to we
po wsta nie wie lo wąt ko wy do ku -
ment, w opar ciu o któ ry pla no -
wa ne bę dą dro go we in we sty cje
na te re nie mia sta. Pro jekt bu dzi
jed nak sze reg za strze żeń.

Prze ciw ni cy opra co wy wa nia
stu dium ar gu men tu ją, iż je go nie -
przy dat ność wy ni ka z dłu gie go
okre su, w ja kim bę dzie re ali zo wa -
ne. Przy ta cza ją da ne, z któ rych
wy ni ka, iż sa mo stu dium przy go -
to wy wa ne bę dzie przez 2 la ta. Ich
zda niem przy go to wy wa nie pro -
jek tów w opar ciu o stu dium za bie -
rze ko lej ny rok, a re ali za cja kon -
kret nych in we sty cji w opar ciu
o stu dium po chło nie ko lej ne la ta.
Nie któ rzy rad ni twier dzą, że przez
ten czas sy tu acja i po trze by mia -
sta mo gą się dia me tral nie zmie nić.

– Te mat stu dium ko mu ni ka -
cyj ne go po ja wił się na po cząt ku

ka den cji, gdy za czę li śmy mó wić
o prio ry tetach i in we sty cjach
dro go wych oraz na te mat przy -
spie sze nia pro ce dur przyj mo wa -
nia pla nów za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go – mó wi Krzysz -
tof Ha ła dus, radny z PiS. – Ze
stro ny Urzę du Miej skie go po ja -
wi ły się gło sy, że opóź nie nia
w przyj mo wa niu tych pla nów,
któ re skut ku ją opóź nie nia mi
w re ali za cji in we sty cji, w tym
tak że dro go wych, wy ni ka ją wła -
śnie z bra ku stu dium ko mu ni ka -
cyj ne go. Pro ce du ra wy ła nia nia
fir my, któ ra ma je spo rzą dzić,
za ję ła pół to ra ro ku. Za wsze
twier dzi łem, że to prze cież pra -

cow ni cy Urzę du Miej skie go po -
win ni okre ślać prio ry tety, dys po -
nując swo ją wiedzą i zna jo mo -
ścią te re nu. Nie trze ba do te go
wiel kich opra co wań, bo mo że
oka zać się, że po ich spo rzą dze -
niu brak nie fun du szy na ich re -
ali za cję. Po pa ru la tach mo że się
też oka zać, że za pro po no wa ne
roz wią za nia się zdez ak tu ali zo -
wa ły, a ca łe opra co wanie,
na któ re mia sto wy da gi gan tycz -
ne pie nią dze, ma ją je dy nie war -
tość hi sto rycz ną. Wła dze mia sta
par ły jed nak za wszel ką ce nę
do te go, by stu dium po wsta ło.

Prze ciw ni cy spo rzą dza nia
stu dium są zda nia, iż za su mę,

któ rą po chło nie je go przy go to wa -
nie, moż naby już obec nie prze -
pro wa dzić np. re mon ty dróg.

– Na pra wa dróg to kwe stia,
w któ rej władz mia sta nikt nie
wy rę czy – mó wi Krzysz tof Ha -
ła dus. – A po wiedz my so bie ja -
sno, że jest to spra wa klu czo wa
za rów no dla miesz kań ców, jak
i dla roz wo ju mia sta oraz in we -
sto rów, któ rych gmi na mo głaby
przy cią gnąć.

Po dob ne go zda nia jest rad ny
nie za leż ny Ka rol Wi niar ski, któ -
ry wie lo krot nie pod kre ślał, że
zle ce nie wy ko na nia stu dium jest
mar no wa niem pu blicz nych pie -
niędzy. Z ko lei przed sta wicie le

Plat for my Oby wa tel skiej ma ją
in ne za strze że nia.

– Kil ka lat te mu po wsta ło już
jed no stu dium dla So snow ca – mó -
wi Ar ka diusz Chę ciń ski, radny PO.
– Nikt nie jest w sta nie kon kret nie
po wie dzieć, ja ki da ło re zul tat. Zga -
dzam się na to miast, że je śli ko lej ne
stu dium ma już po wstać, to po win -
no zo stać przy go to wa ne przez eks -
per tów, a nie urzęd ni ków. Jak coś
ro bić to po rząd nie.

– Za rzu ty do tyczą ce spo rzą -
dza nia stu dium to tyl ko do wód
bra ku kom pe ten cji kry ty ków te -
go po su nię cia – ko men tu je
Grze gorz Dą brow ski, rzecz nik
pra so wy Urzę du Miej skie go.

– Ci sa mi rad ni, któ rzy dziś
twier dzą, że stu dium ko mu ni ka -
cyj ne to wy rzu ca nie pu blicz nych
pie nię dzy w bło to, sa mi przyj -
mo wa li te pie nią dze w bu dże cie
przed dwo ma la ty. Cze mu wte -
dy nikt nie za py tał dla cze go
i po co stu dium ma być spo rzą -
dzo ne? Abs tra hu jąc od te go fak -
tu stwier dzam, że każ de sza nu -
ją ce swo ją go spo dar kę mia sto
po sia da bądź po win no po sia dać
pro fe sjo nal ne stu dium ko mu ni -
ka cyj ne. Jest to ogrom ny do ku -
ment, któ ry two rzo ny jest przez
kil ka na ście mie sięcy, a ma być
pod sta wą dla opra co wa nia pla -
nów za go spo da rowa nia prze -
strzen ne go mia sta, pla no wa nia
in we sty cji ko mu ni ka cyj nych
i dro go wych na naj bliż sze la ta. 

Zda niem Grze go rza Dą brow -
skie go roz wią za nia dro go we opra -
co wa ne w opar ciu o stu dium za -
gwa ran tu ją do bre dro gi, za pew nią
płyn ność ru chu dro go we go eli mi -
nu jąc kor ki, przy nio są przy ja zne
roz wią za nia dla pie szych i ro we -
rzy stów. Ogra nicz ą też do mi ni -
mum ne ga tyw ne skut ki trans por tu
dro go we go, bo w ra mach pro jek tu
zre ali zo wa ne zo sta ną szcze gó ło we
po mia ry na tę że nia ha ła su w po -
szcze gól nych czę ściach mia sta.

– Stu dium zo sta ło zle cone
do wy ko na nia fa chow com, urząd
ko or dy nu je tyl ko ich dzia ła nia
– wy jaśnia Grze gorz Dą brow ski.
– Nie mo że my za trud nić rze szy
ludzi, za ku pić pro fe sjo nal ne go
sprzę tu tyl ko po to, by re ali zo wać
jed no za da nie. Dla te go wy ko na -
nie stu dium zle co no pro fe sjo nal -
nej fir mie ma ją cej do świad cze nie
w swo jej bran ży.

TTeekksstt ii ffoottoo:: TToommaasszz BBiieenneekk
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Ko niec prac za dwa la ta
Po wsta je Stu dium Ko mu ni ka cyj ne dla So snow ca

So sno wi cza nie nie wie dzą rów -
nież, w ja kich spra wach po win ni
się do nie go zgła szać oraz nie
zna ją te le fo nicz nych nu me rów
kon tak to wych. Tym cza sem
od kil ku lat wszyst kie te in for -
ma cje znaj du ją się na stro nie in -
ter ne to wej MKP  www.so sno -
wiec.sla ska.po li cja.gov.pl.
– Praw da jest ta ka, że je że li ktoś
na praw dę bę dzie chciał zna leźć
te go ty pu in for ma cje, to bez pro -
ble mu je od naj dzie. Oso by nie
ma ją ce do stę pu do In ter ne tu np.
za wsze mo gą za dzwo nić pod nu -
mer 997 i spy tać o kon takt
do kon kret ne go dziel ni co we go.
Oso bi ście za le ży nam rów nież
na po lep sze niu kon tak tu mię dzy
miesz kań ca mi mia sta a po li cjan -
ta mi pierw sze go kon tak tu, po -
sta no wi li śmy więc im to uła twić

m.in. udo stęp nia jąc służ bo we te -
le fo ny ko mór ko we dziel ni co -
wych – mó wi asp. Han na Mich -
ta, rzecz nicz ka so sno wiec kiej
po li cji. 

So sno wiec dzie li się na 44 re -
jony, na każ dy z nich przy pada
je den funk cjo na riusz speł nia ją cy
funkcję dziel ni co wego. Każ dy
z nich po wi nien do sko na le znać
dzielnicę, w któ rej pra cuje, jej
miesz kań ców i ich pro ble my. Po -
li cjan ci pierw sze go kon tak tu po -
przez swo ją codzienną pra cę
przy czy niać po win ni się do wzro -
stu po czu cia bezpieczeństwa
mieszkańców swo je go re wi ru.

– To wła śnie on w wy mia rze
lo kal nym mo że naj bar dziej przy -
czy nić się do zła pa nia uciąż li we go
prze stęp cy z da nej oko li cy. Po li -
cjant pra cu ją cy w cha rak te rze

dziel ni co we go to oso ba, któ ra mo -
że po móc w roz wią za niu po waż -
nych pro ble mów ro dzin nych, ta -
kich jak znę ca nie się psy chicz ne
czy fi zycz ne nad naj bliż szy mi czy
pro ble mach z dzieć mi oraz z za -
gro że nia mi al ko ho lo wy mi czy nar -
ko ty ko wy mi - in for mu je ko or dy na -
tor ds. dziel ni co wych Ko men dy
Miej skiej Po li cji w So snow cu, ko -
mi sarz Ra do sław Wo la. 

Aby zmo tywo wać so sno -
wiec kich funk cjo na riu szy
do bliż sze go i ak tyw niej sze go
kon tak tu z miesz kań ca mi ich re -
wi rów MKP za mie rza rów nież
ogło sić kon kurs na naj lep sze go
dziel ni co we go. W naj bliż szym
cza sie zo sta nie roz pi sa ny re gu la -
min kon kur su oraz usta no wio ne
zo sta ną na gro dy dla zwy cięz -
ców. Miesz kań cy praw do po dob -

nie bę dą mo gli od dać głos
na swo je go fa wo ry ta po przez
stro ny in ter ne to we oraz wrzu ca -
jąc kar ty zgło sze nio we do urn
roz sta wio nych w kil ku miej -
scach w mie ście. A ja ki po wi -
nien być po ten cjal ny zwy cięz ca?

– Dziel ni co wy po wi nien być
ta kim lo kal nym omni bu sem.
Mu si być jak le karz, by w ra zie
wy pad ku po tra fić udzie lić po -
mo cy ofia rom prze stępstw, jak
psy cho log, by ła twiej na wią zać
kon takt z miesz kań ca mi swo je -
go re jo nu oraz przede wszyst kim
ja ko po li cjant czu wać po wi nien
nad bez pie czeń stwem miesz kań -
ców – mó wi Ma rek An drze jew -
ski, za stęp ca ko men dan ta miej -
skie go w So snow cu.

TTeekksstt ii ffoottoo:: GGaabbrriieellaa KKoollaannoo

SSppee ccjjaa llii ssttyycczz nnaa ffiirr mmaa zzbbaa ddaa nnaa ttęę żżee nniiee rruu cchhuu kkoo łłoo wwee ggoo nnaa ttee rree nniiee SSoo ssnnooww ccaa

MMaa rreekk AAnn ddrrzzee jjeeww sskkii,, zzaa ssttęępp ccaa kkoo mmeenn ddaann ttaa mmiieejj sskkiiee ggoo
ww SSoo ssnnooww ccuu wwrraazz zz kkoo mmeenn ddaann tteemm MMaarr kkiieemm WWaall cczzyyńń sskkiimm
pprrzzyy ppoo mmii nnaa llii oo rroo llii ddzziieell nnii ccoo wwyycchh

Poznaj swego dzielnicowego
Jak wynika z ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców Sosnowca poprzez stronę internetową Komendy Miejskiej Policji, większość z nich nie zna swojego dzielnicowego – ponad 70 proc. internautów
odpowiedziało przecząco na pytanie o znajomość policjanta pierwszego kontaktu



Jak co ro ku w okre sie wa kacji
ni ko go nie dzi wił wi dok po li-
cjan tów dro gów ki, spra woz da -
ją cych stan tech nicz ny au to-
bu sów wio zących dzie ci
na let ni wy po czy nek. Tak że
i te go la ta funk cjo na riu sze
z so sno wiec kiej ko men dy
mie li peł ne rę ce pra cy.

W So snow cu po licjan ci ba -
da li za każ dym ra zem trzeź -
wość kie row cy oraz stan tech -
nicz ny wo zu. – Od po cząt ku
czerw ca do 20 sierp nia 2009
na si funk cjo na riu sze skon tro -
lo wa li 80 au to ka rów – in for -
mu je Han na Mich ta, ofi cer
pra so wy Ko men dy Miej skiej
Po li cji w So snow cu. – W żad -
nym przy pad ku nie stwier dzo -
no uchy bień. To cie szy.
W ana lo gicz nym okre sie ubie -
głe go ro ku skon tro lowa li śmy
o 20 au to busów wię cej, i też
wszyst ko by ło w po rząd ku.

So sno wiec ka po li cja ape lu -
je, by w uzgod nio nym wcze -
śniej ter mi nie au to bus pod je -
chał na par king przy Te atrze,
za raz przy ko men dzie. Uła -
twia to ży cie za rów no po li -
cjan tom, jak i tu ry stom. Ci
pierw si mo gą szyb ko do konać
oglę dzin „na miej scu”, dru dzy
nie mu szą cze kać na przy jazd
funk cjo na riu szy, któ rych
przy by cie mo że opóź nić się,
je śli np. po dro dze ode bra li
we zwa nie do groź ne go wy -
pad ku. Po licja za zna cza, że
war to przed każ dym wy jaz -
dem do konać kon tro li, bo
choć wy ni ki z ostat nich lat są
opty mi stycz ne, le piej dmu -
chać na zim ne.

– Kon tro le au to ka rów to
czyn ność, któ ra na sta łe wpi -
sa ła się w za da nia po li cjan tów
z Wy dzia łu Ru chu Dro go we-
go – do da je Han na Mich ta.
– Na ta ką kon tro lę moż -
na umó wić się wcze śniej,
wska zu jąc miej sce i go dzi nę,
lecz mo że być ona prze pro wa-
dzo na rów nież w na głej sy tu -
acji, kie dy ro dzi ce ma ją uza -
sad nio ne oba wy, co do sta nu
tech nicz ne go po jaz du lub sta -
nu psy cho fi zycz ne go kie row -
cy. Ta kie dzia łania po dej mo-
wa ne są po to, by w jak naj -
więk szym stop niu za pew nić
dzie ciom bez pie czeń stwo po -
dró ży.

O ile wszy scy po pie ra ją tę
ideę, nie któ rzy rad ni ma ją za -
strze że nia co do funk cjo no wa -
nia obec ne go sys temu po licyj -
nych kon tro li wy ciecz ko wych
au to ka rów.

– Po li cja nie ma na rzę dzi
ku te mu, że by te au to bu sy
przed wy jaz dem ba dać
i spraw dzać do kład nie ich stan
tech nicz ny – prze ko nu je
Krzysz tof Ha ła dus, rad ny PiS.
– Ist nie ją prze cież prze woź ni -
cy, ob słu gu jący zor ga ni zo wa -
ne gru py ki la ra zy w ty go dniu,
trud no mi wy obra zić so bie, by
po li cja za każ dym ra zem kon -
tro lowa ła te wo zy. W tej sy tu -
acji ko men da po licji mu sia ła -

by chy ba mieć nie wy dział ru -
chu dro go we go, a wręcz wy -
dział tech nicz ny, za trud nić
dzie siąt ki funk cjo na riu szy,
któ rzy zaj mo wali by się tyl ko
kon tro la mi au toka rów i dać
im od po wied nią apa ra turę
do dia gno sty ki sa mo cho do -
wej. Prze cież to ab surd. Po li -
cja nie mo że mieć sta cji kon -
tro li sa mo cho dów, bo prze cież
każ dy po jazd prze cho dzi ba -
da nia tech nicz ne na spe cjal -
nych urzą dze niach. Po li cjan ci
nie dys po nu ją ta kim sprzę tem,
a pod czas oglę dzin au to ka rów
przed ich wy ru sze niem na tra -
sę mo gą zro bić nie wie le. Pod -
czas tych kon tro li mo gą je dy-
nie zba dać trzeź wość kie row -
cy, skon tro lować do ku men ty
czy wi zu al nie spraw dzić stan
ogu mie nia i oświe tle nia. Mo -
im zda niem, te dzia łania mo -
gła by po dej mo wać oso ba cy -
wil na, np. przed sta wi ciel
szko ły. Zgła sza łem ta ki pro -
jekt pod czas ob rad ko misji.
Uwa żam, że ta kiej pod sta wo -
wej kon tro li mógł by do ko ny -
wać też pi lot czy kie row nik
wy ciecz ki, a uczył by się jak to
zro bić pod czas zdo by wa nia
cer ty fi ka tu. To od cią ży ło by
funk cjo na riu szy dro gów ki,
a wy ciecz ko wi czom za osz czę -
dzi ło wie le cza su.

Krzysz tof Ha ładus uwa ża
też, że Urząd Miej ski po wi-
nien wy dać dla pod le głych mu
pla có wek szkol nych tryb po -
stę po wa nia i or ga ni za cji wy -
jaz dów zor ga ni zo wa nych, któ -
ry za wie rał by je go po stu laty.
Wte dy sys tem kon tro li au to ka -
rów zda niem rad nego zo stałby
ujed no li cony w ska li mia sta.
Z ta kim sta no wiskiem zde cy -
do wa nie nie zga dza się Kry -
stian Dzie wior, z astępca prze -
wod ni czą cego Ko mi sji Bez -
pie czeń stwa i Po rząd ku
Pu blicz ne go RM w So snow cu.

– Nie wi dzę żad nego pro -
ble mu, a obec ny sys tem uwa -
żam za do bry – od po wia da
Kry stian Dzie wior. – Wy star -
czy, by au to busy po uzgod nie -
niu z Wy dzia łem Ru chu Dro -
go we go, w okre ślo nych go dzi -
nach przy jeż dża ły na par king
przy Te atrze, i wte dy kon tro la
prze bie ga szyb ko i spraw nie.
Prze cież dzie ci nie mu szą cze -
kać pod czas kon tro li, wy star -
czy że za nim przyj dą na miej -
sce zbiór ki, kon tro la od bę dzie
się przy obec no ści przed sta -
wi cie la ro dzi ców i opie ku -
na wy ciecz ki. Nikt nie mu si
cze kać i de ner wo wać się, a tu -
ry ści mo gą po tem zgod nie
z pla nem bez piecz nie wy ru-
szyć w tra sę. Po za tym sam
kie row ca po wi nien dys pono -
wać ak tual nym po twier dze -
niem sta nu tech nicz ne go po -
jaz du. Po mysł, we dług któ re -
go ktoś mógł by za stą pić
funk cjo na riu szy dro gów ki,
uwa żam za nie re al ny. 

TToo mmaasszz BBiiee nneekk

Zda niem nie któ rych so sno wi -
czan ko mu ni ka cja au to buso wa
w re jonie ul. Gro ta - Ro wec kie go
nie dzia ła naj le piej. Część pa sa -
że rów do ma ga się re or ga ni za cji
roz kła dów jaz dy, a tak że zmia ny
lo ka li za cji przy stan ków. Na ra -
zie nie na le ży ocze ki wać w tej
kwe stii re wo lu cyj nych zmian,
ale rad ni już za inte re so wa li się
pro ble mem.

O utrud nie niach w ko rzy sta -
niu z au to bu sów na Po go ni po -
in for mo wa li nas miesz kań cy.

– Re jon ul. Gro ta -Ro wec kie -
go oraz no we go gma chu Wy -
dzia łu Neo fi lo lo gicz ne go na le ży
do naj bar dziej za tło czo nych
i jed no cze śnie naj bar dziej nie -
bez piecz nych w mie ście – mó wi
Piotr Du da ła z So snow ca.
– Więk szość stu den tów
na uczel nię mu si czymś do je-
chać. Miej sce to po win no być
jed nym z naj le piej sko mu ni ko -
wa nych w mie ście. Ale nie ste ty
nie jest. Uwa żam, że bar dzo by
się tam przy da ły no we przy stan -
ki w bez po śred nim są siedz twie
uczel ni, na któ rych za trzy my -
wały by się wszyst kie prze jeż -
dża ją ce ul. Gro ta Ro wec kie go
au to bu sy, w tym po spiesz -
ny 807. Ozna cza ło by to, że
część au to bu sów za trzy mu ją-
cych się na obec nym przy stan ku
Po goń -Or la nie za trzy my wa ła by
się już tam dłu żej. To jest wa -
riant naj da lej idą cy. 

Zda niem miesz kań ców,
na no wym przy stan ku po win ny
za trzy my wać się au to bu sy li -
nii 91, 150, 622, 723 i 926. Au -
to bu sy te za trzy mu ją się do pie -
ro na przy stan ku w re jo nie
skrzy żo wa nia ul. Gro ta Ro wec -
kie go i Mi rec kie go. Przy sta nek
ten uła twił by wie lu lu dziom,
w tym lu dziom star szym oraz
uczniom i stu den tom ła twiej szy
do jazd do cen trum mia sta z Po -
go ni i z cen trum do tej czę ści
Po go ni oraz do jazd z Cze la dzi,
Woj ko wic czy By to mia. 

– Być mo że war to po my śleć,
by au to bus li nii 91 po now nie za -
trzy my wał się przy ko ście le św.
To ma sza – do da je Piotr Du da ła.
– Po nad to na le ża ło by przy wró -
cić za trzy my wa nie się au to bu -
sów na przy stan ku przy ul. Or -
lej -ba sen, ja dą cych z cen trum

So snow ca. Za trzy mu ją się one
do pie ro przy ko ście le Św. To ma -
sza, a po tem na przy stan ku
przy ul. Or lej po prze ciw le głej
stro nie uli cy. Do ty czy to au to bu -
sów li nii 26, 35, 35 bis, 88 i 100.

Na ra zie jest to my śle nie ży -
cze nio we. Szan se na zmia nę do -
tych cza so we go sta nu rze czy są
nie wiel kie. KZK GOP nie po -
dzie la obiek cji, co do kur so wa -
nia au to bu sów na Po go ni.

– We dług nas ko mu ni ka cja
w re jonie skrzy żo wa nia ul. Or lej
i Gro ta-Ro wec kie go funk cjo nu -
je w spo sób opty mal ny
i przy obec nej or ga ni za cji ru chu
nie ma moż li wo ści wpro wa dze -
nia tam ja kich kol wiek zmian
w lo kali za cji przy stan ków ze
wzglę du na bez pie czeń stwo
– od po wia da Alo dia Ostroch
z Wy dzia łu Pra so we go KZK
GOP. – Nie ma tam bo wiem
miej sca na lo ka li za cję za tok au -
to bu so wych, więc au to bu sy mu -
sia ły by za trzy my wać się bez po -
śred nio na jezd ni, co przy tak
du żym na tę że niu ru chu, ja kie
tam wy stę pu je, nie tyl ko spo wol -
nia ło by ruch, ale i stwa rza ło za -
gro że nie dla wsia da ją cych i wy -
sia da ją cych pa sa że rów oraz
prze jeż dża ją cych tam tę dy sa mo -
cho dów. 

Pra cow ni cy KZK GOP tłu -
ma czą, iż pla nu jąc lo ka li za cję
przy stan ku nie wy star czy usta lić

miej sca, gdzie bę dzie stał słu pek
z roz kła dem jaz dy, ale trze ba też
opra co wać lo ka li za cję przejść
dla pie szych, dojść, ba rier itd. To
z ko lei ozna cza ło by ko niecz ność
kom plek so wej prze bu dowy
skrzy żo wa nia. 

– Jed no cze śnie od ległość
mię dzy ty mi przy stan ka mi mie -
ści się w kry te riach po wszech nie
przyj mo wa nych w ko mu ni ka cji
miej skiej ja ko wy star cza ją ca
na doj ście. Po twier dza to fakt, że
ni gdy do tąd nikt nie wy stę po wał
z wnio skiem o zmia ny w ich lo -
ka li za cji, czy re or ga ni za cję ru -
chu – pod kre śla Alo dia Ostroch.

Opi nię na ten te mat po twier -
dza ją też urzęd ni cy so sno wiec -
kie go ma gi stra tu. Ich zda niem
nie ma pil nej po trze by two rze -
nia no wych przy stan ków au to -
bu so wych w re jo nie bu dyn ku
uczel ni przy ul. Gro ta Ro wec -
kie go. Po dob nie my śli część
rad nych. 

– W bli skiej od le gło ści
od uczel ni są prze cież przy stan -
ki au to buso we, któ re speł nia ją
do brze swo ją ro lę, ob słu gując
też stu den tów zmie rza ją cych
na uczel nię – prze ko nu je Woj -
ciech Ku la wiak (PO), prze wod -
ni czą cy Ko mi sji Go spo dar ki
Ko mu nal nej i Ko mu ni ka cji Ra -
dy Miej skiej. – Są to przy stan ki
w re jonie ulic Or la i Rey mon ta,
czy po dru giej stro nie uli cy Or -

lej, a tak że w re jo nie skrzy żo wa -
nia z Aleją Mi rec kie go czy z uli -
cą Pu stą. Usy tu owa nie przy stan -
ku w tym pro po no wa nym miej -
scu nie jest za sad ne z uwa gi
na bli skość wy mie nio nych przy -
stan ków. Nie mniej jed nak przyj -
mu ję spra wę do dal sze go prze -
my śle nia i omó wie nia na Ko mi -
sji Go spo dar ki Ko mu nal nej
w gro nie rad nych, a tak że z pre -
zy den tem. Po nad to spra wa zo -
sta nie przed sta wio na or ga ni za to -
ro wi ko mu ni ka cji, czy li KZK
GOP, bo wiem być mo że nie
moż na wy klu czyć ja kiejś ko rek -
ty co do ob słu gi po szcze gól nych
przy stan ków przez au tobu sy.

O ile ta kie pro po zy cje zo sta -
ną przed sta wio ne przez rad nych,
to zo sta ną one prze sła ne
do KZK GOP za po śred nic twem
wła ści wych służb Urzę du Miej -
skie go. We dług prze pi sów,
wnio ski o zmia ny lub no wą lo -
ka li za cję przy stan ków miesz -
kań cy skła da ją do KZK GOP
lub Urzę du Mia sta, zbie rając
pod ta ką pe ty cją jak naj więk szą
ilość po twier dzo nych pod pi sów.
Urzę dy te zwo łu ją wi zję lo kal ną,
pod czas któ rej ich przed sta wi-
cie le wraz z po li cją, Stra żą Miej -
ską i in ny mi za in te re so wa ny mi
służ ba mi roz pa tru ją ewen tu al ne
wa rian ty lo ka li za cji przy stan ku.

TTeekksstt ii ffoottoo:: TToo mmaasszz BBiiee nneekk

Przy stan ki do kon tro li?
Rad ni prze ana li zu ją po stu laty miesz kań ców Po go ni
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W 70. rocz ni cę wy bu chu II woj ny świa -
to wej w So snow cu od by ły się uro czy sto -
ści upa mięt nia ją ce to szcze gól ne dla Po -
la ków wy da rze nie, po cząt ku ją ce kil ku -
let nią wal kę z oku pan tem. 

Kom ba tan ci, przed sta wi cie le
władz sa mo rzą do wych, mło dzież
szkol na oraz miesz kań cy za pa li li te go
dnia sym bo licz ne zni cze na pły cie
upamiętniającej śmierć 20 Po laków,
roz strze la nych 4 wrze śnia 1939 ro ku
oraz 8 sierp nia 1940 przy uli cy Mo -
ścic kie go. 

Zło żo ne zo sta ły tak że kwia ty
przy po mni ku po świę co nym Pa mię ci
Ko biet Pol skich wal czą cych w sze re -
gach AK, przy ul. Or lej oraz ta bli cy
upa mięt nia ją cej śmierć żoł nie rzy Za głę -

biow skiej Bry ga dy GL – PPS – do te go
tra gicz ne go wy da rze nia do szło 11 mar -
ca 1944 ro ku przy ul. Prze chod niej. 

Od by ło się rów nież spo tka nie
z przed sta wi cie la mi związ ków kom -
ba tanc kich w Sa li Se syj nej Urzę du
Miej skie go w So snow cu. Na za koń -
cze nie ofi cjal nych uro czy sto ści,
przy Al. Zwy cię stwa otwar to wy sta -
wę zdjęć z al bu mu „So sno wiec. Fo to -
ar chi wum 1940 – 1943.” – wy daw -
nic twa Di kap pa wy da ne go przy po -
mo cy fi nan so wej Urzę du Miej skie go
w So snow cu. Ten wy jąt ko wy al bum
moż na na być w sie dzi bie so sno wiec -
kie go Zam ku Sie lec kie go. 

TTeekksstt ii ffoottoo:: GGaabbrriieellaa KKoollaannoo

Naj praw do po dob niej So sno wiec był je -
dy nym mia stem w kra ju, gdzie po -
za War sza wą od by ły się kom plek so we
uro czy sto ści zwią za ne z rocz ni cą wy -
bu chu Po wsta nia War szaw skie go.
Głów ne ob cho dy od by ły się w ka pli cy
w Za górzu, po świe co nej żoł nie rzom
Ar mii Kra jo wej. Wzię ło w nich udział
po nad stu so sno wi czan.

1 sierp nia 2009 przy pa dła 65.
rocz ni ca wy bu chu Po wsta nia War -
szaw skie go, wy da rze nia bez pre ce -
den so we go w hi sto rii Pol ski.

– Sto warzy sze nie Fo rum dla Za głę -
bia Dą brow skie go wraz ze Świa to wym
Związ kiem Żoł nie rzy Ar mii Kra jo wej,
oraz Fun da cją Ini cja ty wa Bra ma Cu -
ker ma na zor ga ni zo wa ło uro czy sto ści
upa mięt nia ją ce tam te wy da rze nia – in -
for mu je Ka mil Wnuk z FdZD. – Pra -
gnę li śmy od dać hołd tym, któ rzy
w obro nie war to ści, w któ re wie rzy li
nie za wa ha li się sta nąć do nie rów nej
wal ki. Na szą uro czy sto ścią chcie li śmy
wspo mnieć tak że od dzia ły par ty zanc -
kie dzia ła ją ce bar dzo ak tyw nie na te re -
nie Za głę bia Dą brow skie go. Nie wąt pli -
wie im tak że na le ży się sza cu nek. Dla
lep sze go od da nia at mos fe ry tam tych
dni przy go to wa li śmy pro jek cję fil mu
„Po za wal ką – ży cie co dzien ne w Po -
wsta niu War szaw skim”. Film ten zo stał
spe cjal nie na tę oka zję udo stęp nio ny
przez Mu zeum Po wsta nia War szaw -

skie go. Zor ga ni zo wa li śmy tak że pre -
zen ta cję ar chi wal nych fo to gra fii do ty -
czą cych Po wsta nia oraz So sno wiec kie -
go In spek to ra tu Ar mii Kra jo wej. Cie -
szy ła się spo rym za in te re so wa niem.

Uro czy sto ści upa mięt nia ją ce bo -
ha ter skie czy ny tam tych cza sów od -
by ły się w So snow cu -Za gó rzu
przy uli cy Po pie łusz ki w La pi da rium
Ar mii Kra jo wej. Wzię ło w nich
udział po nad 100 osób. 

Przy oka zji war to wspo mnieć o sa -
mym miej scu uro czy sto ści, czy li La pi -

da rium AK. Jest to bez wąt pie nia naj -
bar dziej ta jem ni cze miej sce w Za gó -
rzu, a być mo że rów nież w ca łym So -
snow cu. Nie wie my do kład nie kie dy,
przez ko go i do ja kich ce lów ta jem ni -
cza bu dow la zo sta ła wznie sio na. Hi sto -
ry cy ma ją róż ne teo rię na ten te mat.

– Daw niej Za gó rza nie na zy wa li te
miej sce „Ciem ną ka pli cą” i rzad ko
za pusz cza li się w te miej sca bo jąc się
du szy zmar łych, któ re się tu spo ty ka -
ły – do da je Ka mil Wnuk. – Z cza sem
obiekt stał się ru iną. Do pie ro w 1999

ro ku za in te re so wa li się nim żoł nie rze
AK i przy po mo cy Urzę du Mia sta
So snow ca i pa ra fii pod we zwa niem
św. Jo achi ma uda ło się od re stau ro wać
ka plicz kę, a w 2002 r. kon se kro wa no
ją pod we zwa niem Mat ki Bo skiej
Akow skiej. Obec nie ka plicz ką opie -
ku je się Ar tur Pta siń ski i peł ni ona ro -
lę La pi da rium AK. Do dziś miej sce
te po zo sta je ta jem ni cze i ukry wa
w swo im wnę trzu wie le le gend i py -
tań, na któ re nie po tra fi my zna leźć
od po wie dzi. TTBB

Za tych, co w Po wsta niu
Za głę bia cy nie za po mnie li o bo ha te rach

WW uurroocczzyyssttoośścciiaacchh kkuu cczzccii ppoowwssttaańńccóóww wwaarrsszzaawwsskkiicchh wwzziięęłłoo uuddzziiaałł ppoonnaadd ssttoo oossóóbb

Ro sną ca po pu lar ność
usług ku rier skich i co -
raz po wszech niej sze
ko rzy sta nie z nich
przez kon su men tów,
w szcze gól no ści
do prze sy ła nia ko re -
spon den cji lub rze czy,
dyk tu ją po trze bę
przyj rze nia się te mu
seg men to wi ryn ku pod ką tem prze strze ga nia
przez fir my ku rier skie praw kon su men tów. 

Usłu ga ku rier ska po le ga na od płat nym,
przy spie szo nym prze wo zie i do rę cza niu prze -
sy łek o róż nej za war to ści i ga ba ry tach.
W obec nym sta nie praw nym brak de fi ni cji le -
gal nej te go po ję cia, za tem zgod nie z obo wią -
zu ją cy mi prze pi sa mi usłu ga ku rier ska w za -
leż no ści od za war to ści prze sył ki sta no wi al bo
usłu gę pocz to wą – gdy za wie ra ko re spon den -
cję al bo usłu gę prze wo zu – w od nie sie niu
do rze czy in nych niż ko re spon den cja.
Pod sta wo wy mi ak ta mi praw ny mi re gu lu ją cy -
mi ty po we usłu gi ku rier skie są:
– Ko deks cy wil ny,
– Usta wa z dnia 12 czerw ca 2003 r. Pra wo
pocz to we – w sto sun ku do usług do ty czą cych
prze sy ła nia ko re spon den cji za po śred nic -
twem ku rie ra,
– Usta wa z 15 li sto pa da 1984 r. Pra wo prze -
wo zo we – w za kre sie usług prze wo zu rze czy,
– roz porzą dze nie Mi ni stra Trans por tu i Bu -
dow nic twa z 24 lu te go 2006 r. w spra wie
usta la nia sta nu prze sy łek oraz po stę po wa nia
re kla ma cyj ne go – do ty czą ce prze wo zu rze -
czy.

W ostat nim okre sie Urząd Ochro ny Kon -
ku ren cji i Kon su men tów prze pro wa dził kon -
tro lę wzor ców umow nych (umów, re gu la mi -
nów i ma te ria łów re kla mo wych) sto so wa nych
przez 30 firm ku rier skich, dzia ła ją cych na te -
re nie ca łej Pol ski. Nie mal u wszyst kich skon -
tro lo wa nych przed się biorców stwier dzo no
nie pra wi dło wo ści. Za rzu ty UOKiK do ty czą
głów nie sto so wa nia przez fir my ku rier skie
po sta no wień sprzecz nych z bez względ nie
obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi pra wa oraz toż -
sa mych ze znaj du ją cy mi się w Re je strze klau -
zul nie do zwo lo nych. Do dat ko wo Urząd za -
kwe stio no wał nie czy tel ność i brak przej rzy -
sto ści więk szo ści wzor ców umow nych, co
mo że utrud niać kon su men tom za po zna nie się
z umo wą i re gu la mi nem, jak rów nież zro zu -
mie nie ich praw dzi wej tre ści, któ ra nie za -
wsze za wie ra roz wią za nia dla nich ko rzyst ne. 

Przed pod pi sa niem umo wy, ale rów nież
i po, a zwłasz cza w sy tu acji gdy zło ży li śmy
re kla ma cję i fir ma od ma wia uzna nia na szych
rosz czeń do brze jest zaj rzeć do re je stru klau -
zul nie do zwo lo nych i spraw dzić, czy przed -
się bior ca, od rzu ca jąc na szą re kla ma cję, nie
po wo łu je się na po sta no wie nie nie do zwo lo -
ne. Przy czym na le ży pa mię tać, że aby da ne
po sta no wie nie za war te w umo wie moż na by -
ło uznać za nie do zwo lo ne nie ma zna cze nia,
któ ry przed się bior ca je za sto so wał, ale ja ką
ma ono treść. Nie do zwo lo ny mi po sta no wie -
nia mi są te za pi sy, któ re ma ją toż sa mą treść
z ty mi wpi sa ny mi do re je stru choć by sto so -
wa li je róż ni przed się bior cy. Je śli znaj dzie my
w umo wie ta ki nie do zwo lo ny za pis ozna cza
to, że nie jest dla stron wią żą cy i trak tu je się
umo wę tak jak by w ogó le nie za wie ra ła te go
po sta no wie nia. O uzna niu klau zu li za abu -
zyw ną de cy du je Sąd UOKiK. 

Przy kła dy klau zul nie do zwo lo nych:
„Nadaw cy, Od bior cy lub Zle ce nio daw cy

nie przy słu gu je pra wo po trą ce nia kwot rosz -
czeń od prze szłych, ak tu al nych bądź przy -
szłych na leż no ści wo bec (na zwa przed się -
bior cy)”.

„Od po wie dzial ność (na zwa przed się bior -
cy) z ty tu łu utra ty, ubyt ku lub uszko dze nia
prze sył ki jest ogra ni czo na do kwo ty 500 zł”.

Ra port z kon tro li ze szcze gó ło wy mi in for -
ma cja mi o skon tro lo wa nych fir mach ku rier -
skich jest do stęp ny na www.uokik.gov.pl

AAddrriiaannnnaa PPeećć,, MMiieejjsskkii RRzzeecczznniikk KKoonnssuummeennttóóww

Fir my ku rier skie
pod lu pą

prosto z miastawrzesień 2009 nr 812

W ra mach kam pa nii „Bez piecz ny
prze jazd - za trzy maj się i żyj" 11
sierp nia w So snow cu przy Al. Mi -
rec kie go do szło do „wy pad ku kon -
tro lo wa ne go”. Na prze jeź dzie ko le -
jo wym zo sta ła pod sta wio na lo ko mo -
ty wa, któ ra w ra mach po ka zu
zmiaż dży ła sa mo chód oso bo wy oraz
wcią gnę ła po dmu chem pod ko ła po -
cią gu ma ne ki na imi tu jące go prze -
chod nia. Wszyst ko po to, aby uświa -
domić kie row com za gro że nia, któ re
nie sie za so bą bra wu ra i brak wy -
obraź ni pod czas prze jaz du przez
prze jaz dy ko le jowe.

Co ro ku na prze jaz dach ko le jo-
wych oraz pod czas prze cho dze nia
przez to ry w miej scach nie do zwo lo -
nych w ca łej Pol sce gi nie kil ka dzie -
siąt osób. Na te re nie ob słu gi wa nym

przez ka to wic ki za kład Li nii Ko le jo -
wych w ubie głym ro ku zgi nę ło 14
osób. – W tym już osiem – wy li cza
Ka rol Trzoń ski, dy rek tor za kła du Li -
nii Ko le jo wych w Ka to wi cach.

- Na ca łe szczę ście w So snow cu
nie do cho dzi ło w ostat nim cza sie do
te go ty pu zda rzeń i nikt w na szym
mie ście nie zgi nął. Ta kich ak cji po -
win no być jak naj wię cej. Ina czej lu -
dzie nie bę dą so bie zdawać spra wy z
nie bez pie czeń stwa, któ re im gro zi –
pod kre śla asp. Han na Mich ta, ofi cer
pra so wy Ko men dy Miej skiej Po licji
w So snow cu, któ ra zor ga ni zo wa ła ak -
cję we współ pra cy z Ko men dą Wo je-
wódz ką Po li cji w Ka towi cach oraz
PKP Pol skie Li nie Ko le jo we S.A.

Na prze jeź dzie w So snow cu lo -
ko mo tywę roz pę dzo no do pręd ko ści

30 km na godzinę. Mimo iż nie by ła
to za wrot na pręd kość sa mo chód zo -
stał sta ra no wa ny i mi mo że ma szy -
ni sta bar dzo szyb ko roz począł ha -
mo wa nie sa mo chód za trzy mał się
do pie ro kil ka dzie siąt me trów da lej.
– Gdy by ktoś był w tym au cie, być
mo że miał by szan se na prze ży cie.
Pa mię tać jed no cze śnie na le ży, że
pręd kość ze wzglę dów bez pie czeń -
stwa nie by ła w tym mo men cie zbyt
duża. Przy większej pręd ko ści szan -
se na prze ży cie są ze rowe – mó wi
dy rek tor Trzoń ski.

Sy mu lacja prze pro wa dzo na na
prze jeź dzie w So snow cu to ko lej ny
ele ment kam pa nii "Bez piecz ny
prze jazd - za trzy maj się i żyj". –
Wcze śniej prze konać kie row ców
do więk szej ostroż ności na prze -

jaz dach mia ły prze ko nać wi szą ce
przy uli cach bil bor dy. O bez pie -
czeń stwie na prze jaz dach mó wi się
zde cy do wa nie za ma ło, a prze cież
do więk szo ści wy pad ków do cho dzi
z wi ny pie szych lub kie ru ją cych
sa mo cho da mi – do da je Trzoń ski.
Dla tego też, aby po budzić świa do -
mość z ist nie jące go za gro że nia
prze bieg kon tro lo wa ne go wy pad ku
re jestro wa ły aż trzy ka me ry, któ re
zo sta ły za mon towa ne w sa mo cho -
dzie, na lo ko mo ty wie oraz przy
uli cy. Na krę co ny ma teriał tra fi do
in ter ne tu. Or ga ni za torzy ak cji li -
czą, że obej rzą go tak że przy szli
kie row cy pod czas kur sów pra wa
jaz dy.

KKrrzzyysszzttooff PPoollaacczzkkiieewwiicczz

Wy pa dek kon tro lo wa ny...
...czy li jak do trzeć do wy obraź ni kie row ców

Uczci li 1 wrze śnia



NNiieeddaawwnnoo mmiinnęęłłyy ddwwaa llaattaa ooddkkąądd
zzoossttaałł PPaann wwłłaaśścciicciieelleemm ppiiłłkkaarrsskkiiee--
ggoo „„ZZaaggłłęębbiiaa””.. WW ttyymm cczzaassiiee
zznnaacczznniiee wwiięęcceejj bbyyłłoo uuppaaddkkóóww nniiżż
wwzzlloottóóww.. DDeeggrraaddaaccjjaa kklluubbuu
zzaa uuddzziiaałł ww aaffeerrzzee kkoorruuppccyyjjnneejj,, ffaa--
ttaallnnyy sseezzoonn ww eekkssttrraakkllaassiiee,, zzaawwóódd
ww mmiinniioonnyymm sseezzoonniiee.. PPrrzzyynnaajjmmnniieejj
kkiillkkaakkrroottnniiee zzaappoowwiiaaddaałł PPaann rroozz--
ssttaanniiee zz kklluubbeemm.. TTaakk ssiięę jjeeddnnaakk nniiee
ssttaałłoo,, mmiimmoo żżee jjeesszzcczzee pprrzzeedd rroozz--
ppoocczzęęcciieemm bbiieeżżąąccyycchh rroozzggrryywweekk
KKrrzzyysszzttooff SSzzaattaann nniiee bbyyłł ppeewwnnyy
sswwoojjeejj pprrzzyysszzłłoośśccii ww „„ZZaaggłłęębbiiuu””..
Po wiem tak. Zo staw my prze szłość, zo -
staw my to co by ło. Nie lu bię się oglą -
dać za sie bie. Lu bię za to wy cią gać
wnio ski z pew nych de cy zji. Jest no wy
se zon, no we na dzie je. Pod jąłem się
pew nej mi sji i mi mo że nieraz by ło bar -
dzo trud no uwa żam, że war to jesz cze
raz spró bo wać po skle jać to wszyst ko
i po wal czyć o awans oraz wy pro wa dzić
ten klub na od po wied nie to ry. By ły mo -
men ty zwąt pie nia, ale ja tak ła two się
nie pod da ję, dla te go też wciąż je stem
z „Za głę biem”.

OOdd ppeewwnneeggoo cczzaassuu ccoorraazz ggłłoośśnniieejj
mmóówwii ssiięę oo wweejjśścciiuu mmiiaassttaa ddoo kklluu--
bbuu.. CCzzyy ddeekkllaarraaccjjee rraattuusszzaa mmiiaałłyy
wwppłłyyww nnaa PPaańńsskkąą ddeeccyyzzjjęę??
Od daw na po wta rza łem, że w po je dyn -
kę nie bę dę w sta nie te go wszyst kie go
udźwi gnąć. Jesz cze w ubie głym se zo -

nie wspar ła nas fir ma Bu de con. Li czy -
li śmy jed nak, że znaj dzie się ktoś, kto
przej mie ja kąś część ak cji. Obec nie roz -
mo wy z mia stem są na pew nym eta pie,
ale o szcze gó łach nie chcę na ra zie mó -
wić.

RReellaaccjjee nnaa lliinniiii kklluubb –– mmiiaassttoo oossttaatt--
nniioo ssiięę wwyyrraaźźnniiee ppoopprraawwiiłłyy.. ZZ rraattuu--
sszzaa nnaa WWaasszzee kkoonnttoo wwppłłyynnęęłłyy ppiiee--
nniiąąddzzee zzaa pprroommooccjjęę mmiiaassttaa ppoo--
pprrzzeezz ssppoorrtt,, llwwiiaa cczzęęśśćć śśrrooddkkóóww
zz wwyynnaajjmmuu SSttaaddiioonnuu LLuuddoowweeggoo
ttaakkżżee zzaassiillii kkoonnttoo kklluubbuu……
Róż nie się nam ukła da ło, ale rze czy wi -
ście w ostat nim cza sie za czę li śmy mó -
wić jed nym gło sem. To nie jest też tak,
że mia sto jest tyl ko do bre wów czas gdy
da je nam ka sę. Aha, a pro pos pie nię dzy.
Za po mniał pan jesz cze mię dzy in ny mi
wspo mnieć o sty pen diach dla za wod ni -
ków (śmiech). Wi dać go łym okiem, że
mia sto chce po ma gać klu bo wi, że nie
koń czy się na słow nych de kla ra cjach.
Na te re nach na le żą cych do mia sta,
a znaj du ją cych się obok Sta dio nu Lu do -
wego ro sną bo iska, za ple cze so cjal ne.
Za chwi lę bę dzie my mo gli tre nować
w wa run kach, o któ rych wie le klu bów
eks tra kla sy mo że po ma rzyć. Wszyst ko
to zmie rza w do brą stro nę. Te raz naj -
waż niej sze, aby przy szły wy ni ki.

ZZlliicczzaajjąącc wwsszzyyssttkkiiee śśrrooddkkii,, ww ttyymm
wwppłłyywwyy oodd kkrraakkoowwsskkiicchh kklluubbóóww,,

WWaasszz bbuuddżżeett mmoożżee oossccyylloowwaaćć
ww ggrraanniiccaacchh kkiillkkuu mmiilliioonnóóww zzłłoottyycchh..
SSyyttuuaaccjjaa ffiinnaannssoowwaa „„ZZaaggłłęębbiiaa”” mmuu--
ssiiaałłaa uulleecc ppoopprraawwiiee sskkoorroo zznnaallaazzłłyy
ssiięę ppiieenniiąąddzzee nnaa zzaakkoonnttrraakkttoowwaanniiee
ttaakkiicchh zzaawwooddnniikkóóww jjaakk DDżżeennaann HHoo--
ssiićć,, SSłłaawwoommiirr PPaacchh,, MMaarrcciinn LLaa--
cchhoowwsskkii,, VVllaaddiimmiirr BBeeddnnaarr cczzyy HHuu--
bbeerrtt JJaarroommiinn.. BByyłłyy mmoommeennttyy kkiieeddyy
rrzzeecczzyywwiiśścciiee cciieennkkoo pprrzzęęddlliiśścciiee..
WWyysszzlliiśścciiee jjuużż nnaa ffiinnaannssoowwąą pprroo--
ssttąą??
Co bym nie po wie dział to „życz liwi”
i tak po wie dzą, że Sza tan na „Za głę biu”
do ro bił się ma jąt ku. Nie chce mi się już
tłu ma czyć, że do te go in te re su spo ro
do ło ży łem. Na pew no jest du żo le piej
niż jesz cze kil ka mie się cy te mu. Pro szę
zresz tą spy tać za wod ni ków, czy je ste -
śmy im coś win ni. Ow szem, zda rza ły

się drob ne po śli zgi w wy pła tach, ale ni -
gdy nie by ło ta kiej sy tu acji, aby pie nią -
dze nie wpły wa ły na kon ta przez kil ka
mie się cy, tak jak dzie je się w nie któ rych
klu bach eks tra kla sy. Je śli chce my awan -
so wać to mu sie li śmy ścią gnąć do klu bu
lu dzi, któ rzy po cią gną ten wó zek,
a wia do mo, że oni za dar mo nie przyj -
dą. Ma my zdol ną mło dzież, ale bez ru -
ty nia rzy, do świad czo nych za wod ni ków
nic z te go nie bę dzie. Pro szę spoj rzeć
ja ki skład ma Ruch Ra dzion ków. Oczy -
wi ście nie ma gwa ran cji, że ci za wod ni -
cy za pew nią suk ces. Ma my jed nak
przy kład z po przed nie go se zo nu, że
przy pad ko wi za wod ni cy za miast do I li -
gi o ma ły włos nie ze pchnę li klu bu
w trze cio li go wą ot chłań.

RReellaaccjjee zz kkiibbiiccaammii ttaakkżżee ddoo łłaa--
ttwwyycchh nniiee nnaalleeżżaałłyy.. NNiieerraazz mmuussiiaałł
ssiięę PPaann nnaassłłuucchhaaćć oobbeellgg ppoodd sswwoo--
iimm aaddrreesseemm.. OOdd ppoocczząąttkkuu tteeggoo ssee--
zzoonnuu ssoossnnoowwiieeccccyy ffaannii ttoo WWaasszz
ddwwuunnaassttyy zzaawwooddnniikk..
To, co robią od po cząt ku se zo nu ki bi ce
za słu gu je na du ży sza cu nek. Wi dać, że
są z na mi. W me czu z Unią Ja ni ko wo
dłu go nam nie szło. Z try bun nie le cia -
ły jed nak blu zgi, ale ca ły czas do bie gał
mo ty wu ją cy do ping. Po tym, co ze spół
po ka zał w po przed nim se zo nie ki bice
mie li pra wo od wró cić się od pił ka rzy.
Fa ni „Za głę bia” po ka zu ją jed nak, że są
z tą dru ży ną. Dzię ku ję im za do tych cza -

so we wspar cie i pro szę o jesz cze. Ki bic
ma swo je pra wo, swo je zda nie. Kry ty -
ka tak że jest po żą da na, je śli jest kon -
struk tyw na. Róż nie nam się ukła da ło,
ale my ślę, że i tu taj uda ło nam się spo -
tkać w pół dro gi.

JJaakk ppoo ppiieerrwwsszzyycchh kkoolleejjkkaacchh ppooddoo--
bbaa ssiięę PPaannuu nnoowwee „„ZZaaggłłęębbiiee””??
Ja kie tam ono no we (śmiech). A po waż -
nie rzecz bio rąc, to wresz cie dru ży -
na z cha rak te rem. Nikt nie wy ma ga
od nich wy gra nia wszyst kich spo tkań.
Naj waż niej sze, że wi dać pił kar ską złość
i chęć od nie sie nia zwy cię stwa w każ -
dym me czu. Na pew no ten ze spół ma
spo ry po ten cjał i mam na dzie ję, że prze -
ło ży się to na koń co wy wy nik.

JJaakkiiśś cczzaass tteemmuu pprreezzeess PPaawweełł HHyy--
ttrryy zzłłoożżyyłł ddyymmiissjjęę zz zzaajjmmoowwaanneeggoo
ssttaannoowwiisskkaa.. MMiimmoo ttoo nnaaddaall ppeełłnnii
sswwoojjąą ffuunnkkccjjęę.. SSttaattuuss qquuoo ww tteejj
mmaatteerriiii zzoossttaanniiee zzaacchhoowwaannee??
Na ma wiam go, że by zo stał. W ostat nim
cza sie wy ko nał ka wał świet nej ro bo ty,
wy ne go cjo wał przyj ście pił ka rzy. Za -
wod ni cy mu ufa ją. Po wta rza, że je go
de cy zja jest nie odwo łal na. Po ży jemy,
zo ba czy my (śmiech).

DDzziięękkuujjęę zzaa rroozzmmoowwęę..
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Wywiady Kuriera
Wresz cie ma my dru ży nę z cha rak te rem
Roz mo wa z KKrrzzyysszzttooffeemm SSzzaattaanneemm, wła ści cie lem pił kar skie go „Za głę bia”, któ re uda nie roz po czę ło zma ga nia na II -li go wym fron cie. Ze spół pro wa dzo ny przez tre ne ra Pio tra Pier ścion ka awan so wał tak że
do 1/16 fi na łu Pu cha ru Pol ski.

ZZ „„KKuurriieerreemm”” ppoo mmiieeśścciiee

0055.. 0077.. – od by ła się ko lej na już
w tym ro ku im pre za sa mo cho do -
wa 3 Kry te rium S4 o Pu char Pre zy -
den ta So snow ca. Start i me ta w za -
wodów zo sta ły zlo kali zo wa ne
w Par ku Sie lec kim. Za wod ni cy mie -
li do po ko na nia 3 pró by spor to we,
prze jeż dża ne 3 ra zy. Łącz nie 9 od -
cin ków spe cjal nych o dłu go -
ści 7,8 km. Dwie z trzech prób od -
by ły się w So snow cu – pierw sza
na frag men cie ul. No wo po goń skiej
i Pla cu Ko ściusz ki, dru ga na te re nie
obiek tu na le żą ce go do MO SiR So -
sno wiec – Sta dion Lu do wy, ul. Kre -
so wa. Trze cia z prób – na Sta dio nie
Ślą skim w Cho rzo wie. Im pre za or -
ga ni zo wa na zo sta ła przez Sto wa rzy -
sze nie S4 przy współ pra cy Au to mo -
bil klu bu Ślą skie go. Współ or ga ni za -
to ra mi Kry te rium by li: UM
w So snow cu, Wyż sza Szko ła Hu -
ma ni tas oraz MO SiR So sno wiec
0066.. 0077.. – So sno wiec ka fir ma CTL
Macz ki -Bór zo sta ła jed nym z lau re-
atów pią tej edy cji ogól no pol skie go
kon kur su So lid ny Pra co daw ca Ro ku
or ga ni zo wa ne go pod pa tro na tem
Mi ni ster stwa Pra cy i Po li ty ki Spo -
łecz nej oraz Kon fe dera cji Pra co -
daw ców Pol skich.
0077.. 0077.. – gmi na So sno wiec zo sta ła
na gro dzo na za za ję cie III miej sca
(w IV gru pie star tu ją cych)
w XV edy cji Spor to wego Tur nie ju
Miast i Gmin na te re nie wo jewódz -
twa ślą skie go. Na sze mia sto otrzy -
ma sprzęt spor to wy o war tości ty -
sią ca zło tych, któ ry zo sta nie prze -
ka za ny pla ców kom edu ka cyj nym.

Jed no cze śnie Wo je wódz ka Ko mi sja
Eu ro pej skie go Ty go dnia Spor tu dla
Wszyst kich w Ka to wi cach wy ty po -
wa ła So sno wiec, ja ko jed no z czte -
rech miast wo jewódz twa ślą skie go,
do przy zna nia na gro dy spe cjal nej
w wy soko ści czte rech ty się cy zło -
tych. De cy zję o ewen tu al nym przy -
zna niu na gro dy po dej mie Kra jo wa
Fe de ra cja Spor tu dla Wszyst kich. 
2244.. 0077.. – w Te atrze Za głę bia od by -
ła się aka de mia z oka zji świę ta po -
li cji, pod czas któ rej wrę czo no no -
mi na cje na wyż sze stop nie po licyj -
ne oraz od zna cze nia. Na stęp ne go
dnia w Par ku Sie lec kim od był się
fe styn z oka zji 90-le cia Po li cji Pol -
skiej.
2266.. 0077.. – w So sno wiec kim Cen trum
Sztu ki – Za mek Sie lec ki od był się
kon cert ope ret ko wy pt. „Czar wspo -
mnień”. Wy stą pi li: Na ira Ay vazan
– so pran, To masz Bia łek – te nor
oraz Adam Ma zoń – for te pian. Pro -
wa dził Ja cek No wo siel ski. W re per -
tu arze zna la zły się naj więk sze hi ty
mu zy ki ope ret ko wej i mu si ca lo wej
w wy ko na niu ar ty stów scen mu -
zycz nych, m.in. GTM w Gli wicach
oraz Ope ry i Fil har mo nii w Bia łym -
sto ku.
2299.. 0077.. – mi nę ło osiem lat od śmier -
ci Edwar da Gier ka, by łe go I se kre -
ta rza Ko mi te tu Cen tral ne go Pol skiej
Zjed no czo nej Par tii Ro bot niczej. 1
sierp nia o go dzi nie 12.00 od by ła się
uro czy stość ku czci Zmar łe go.
Przy Je go gro bie na cmen ta rzu
w So snow cu Za gó rzu zgro madzi ły
się de le gacje re pre zen tu ją ce róż ne
or ga ni za cje oraz oso by pry wat ne
z ca łe go kra ju.

3311.. 0077.. – 27-oso bo wa gru pa dzie ci
z so sno wiec kich pla có wek opie kuń -
czo -wy cho waw czych i ro dzin ob ję-
tych po mo cą spo łecz ną wy je cha ła
do Fran cji. Dzie ci go ści ły u ro dzin
fran cu skich oraz na Mię dzy naro do -
wym Obo zie w Gra ve li nes w re gio -
nie Nord Pas de Ca la is. Trzy ty go-
dnio wy wy jazd, któ ry od był się już
po raz pią ty, jest efek tem współ pra -
cy Urzę du Miej skie go w So snow cu
z or gani za to rem wy po czyn ku, fran -
cu skim sto wa rzy sze niem Se co urs
Po pu la ire Français.
0099.. 0088.. – od 7 sierp nia 50 uczest ni -
ków zdo by wa ło ta trzań skie szczy ty
pod czas wy ciecz ki zor ga nizo wa nej
przez so sno wiec ki PTTK. Więk -
szość zdo była Ry sy – naj wyż szy
pol ski szczyt. Wśród zdo byw ców
był za stęp ca pre zy den ta mia sta
– Zbi gniew Ja skier nia. Po zo sta ła
część wy pra wy zdo by ła Kry wań
i Czer wo ną Ław kę.  Wy ciecz ka by -
ła współ or ga ni zo wa na przez Urząd
Miej ski w So snow cu. 
0099.. 0088. – po nad stu mo to cy kli stów
prze jecha ło przez cen tra So snow ca
i Bę dzi na, aby uczest ni czyć w I Za -
głę biow skim Zlo cie Mo tocy klo wym
pod Gó rą św. Do roty. W ten spo sób
włą czy li się w od pust w ko ście le
na naj wyż szym wznie sie niu Za głę -
bia Dą brow skie go.
1111.. 0088.. – so sno wi czan ka Jo wi ta Fu -
da ła zo sta ła lau reat ką kon kur su
„Zo stań gwiaz dą So pot Hit Fe sti wal
dzię ki Sing Star!”. W na gro dę za de -
biu to wa ła na de skach Ope ry Le śnej
pod czas Dnia Pol skie go na So pot
Hit Fe sti wal.
1155.. 0088. – zmarł zna ny so sno wiec ki

mu zyk i dy ry gent – Ka zi mierz Kry -
za. Wspa nia ły czło wie ka, zwią za ny
z zie mią za głę biow ską. Uro czy sto -
ści po grze bowe od by ły się 19 sierp -
nia w Ko ście le św. Trój cy w Bę dzi -
nie i na po bli skim cmen ta rzu.
1188.. 0088.. – mło dzież z Ze spo łu Szkół
Tech nicz nych i Li ce alnych go ści ła
gru pę uczniów wraz z opie ku na mi
ze szko ły Ga on HaY arden w Izra -
elu. Spo tka nie prze bie ga ło pod ha -
słem: „Nie pi sze my hi sto rii, pi sze -
my o pa mię ta niu…” (H. Krall). Je -
go ce lem jest przed sta wie nie
go ściom miejsc zwią za nych z kul tu -
rą, hi sto rią na ro du ży dow skie go
w Za głę biu. Ucznio wie ZSTiL,
pod opie ką na uczy cie lek: Ewy So -
ko łow skiej i Ewy Skot nicz nej, a tak -
że hi sto ry ka Grze go rza Onysz ki,
w lip cu przy go to wy wa li film po ka -
zu jący ta bli ce pa miąt ko we, cmen ta -
rze ży dow skie, po mni ki oraz miej -
sca zwią za ne z ży ciem i dzia łal no -
ścią zna nych miesz kań ców na sze go
mia sta po cho dze nia ży dow skie go. 
1199 –– 2233..0088.. – od był się XVIII Ogól -
no pol ski Złaz Se nio rów „Har cer skie
Dę by”. Naj star si człon ko wie Związ -
ku Har cer stwa Pol skie go po zna wa li
Śląsk i Za głę bie, od kry wa li róż no -
rod ne ścież ki pro wadzą ce od tra dy -
cji do no wo cze sno ści. Har ce rze -se -
nio rzy od wie dzi li mię dzy in ny mi
sto li cę Za głę bia Dą brow skie go pod -
czas wy ciecz ki „So sno wiec no cą”. 
3300.. 0088. – na te re nie Par ku Śro du la
od by ły się II Otwar te Mi strzo stwa
Ślą ska i Za głę bia w co un try cros sie
– So sno wiec 2009. Ho no ro wy Pa -
tro nat nad za wo da mi ob jął Pre zy -
dent Mia sta Ka zi mierz Gór ski. UU

An drzej Ma lesz ka

Magiczne 

Drzewo
Opo wieść I. Czer wo ne krze sło
da ta pre mie ry: 27 sierp nia 2009
li te ra tu ra dla dzie ci 
i mło dzie ży (8–12 lat)
Książ ka sce na rzy sty na gro dzo ne go
Em my Award
Wyd. ZNAK

Jest to do sko na le i no wo cze śnie opo -
wie dzia na hi sto ria o trój ce współ cze -
snych pol skich dzie ci, któ re mu szą po -
ko nać mnó stwo trud no ści, by od zy -
skać mi łość ro dzi ców po chło nię tych
za ra bia niem pie nię dzy. W los Ku kie -
go, To si i Fi li pa moc no wpla ta się
świat ma gii w po sta ci czer wo nego
krze sła, któ re zo sta ło zro bio ne z Ma -
gicz ne go Drze wa i po sia da nie zwy kłe
wła ści wo ści. Nie sa mo wi cie in ten syw -
na ak cja i świet ne tem po nar ra cji po -
wo du ją, że książ kę czy ta się jed nych
tchem. 
An drzej Ma lesz ka – re ży ser i sce na -
rzy sta słyn ne go se ria lu TV dla dzie ci
Ma gicz ne Drze wo na gro dzo ne go Em -
my Award, nie daw no ukoń czył peł no -
me tra żo wy film za tytu ło wa ny „Ma -
gicz ne Drze wo. Opo wieść 1. Czer wo -
ne krze sło”, któ re go pre mie ra na stą pi
we wrze śniu 2009. Ma lesz ka jest rów -
nież au to rem po wie ści o tym sa mym
ty tu le, któ ra po wsta ła na pod sta wie
sce na riu sza fil mu. 
W przy go towa niu ko lej ne opo wie ści
z cy klu Ma gicz ne Drze wo.
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rozrywka
BBAARRAANN ((2211..0033..--1199..0044..)) – Po waka cyj ny przy -
pływ ener gii spra wi, że w każ dej dzie dzi nie uda
Ci się uzy skać wię cej niż pla no wa łeś. Do ceń
ten po da ru nek od lo su. Uni kaj po czu cia wyż -
szo ści wo bec tych, któ rzy aku rat nie ma ją ty le
szczę ścia co Ty. Nie od ma wiaj po mo cy in nym,
je śli tyl ko mo żesz jej udzie lić.
BBYYKK ((2200..0044..--2200..0055..)) – Po ra na dzia ła nia we dług
pla nu, któ ry zro bi łeś już przed wa ka cja mi. Te go
się trzy maj, bo wszyst ko się uda. Waż na jed nak
bę dzie na ra da z part ne rem. Nie bie gaj za cu -
dzy mi spra wa mi, bo po pro stu bę dziesz wy rę -
czał le nia. To To bie jest po trzeb na swo bo da
do za ła twie nia ter mi no wych zo bo wią zań.
BBLLIIŹŹNNIIĘĘTTAA ((2211..0055..--2211..0066..)) – Dzia łaj na zwol -
nio nych ob ro tach, bo się po gu bisz. Nie bę dzie
to czas stra co ny, gdyż zbli żysz się do part ne ra.
Jak bę dziesz za bie gał o po chwa ły i po pu lar -
ność, to uzy skasz efekt wręcz od wrot ny. Omi jaj
spo ry i rób swo je naj le piej jak po tra fisz.
Przed To bą do bre dni.
RRAAKK ((2222..0066..--2222..0077..)) – Przed To bą wir po wa ka -
cyj nych spo tkań i im prez. Jed nak w spra wach
ser co wych nic z te go nie wy nik nie. Do ceń to co
masz, a je śli je steś sam – to cier pli wie po cze kaj.
Nie szu kaj na si łę ni ko go do pa ry, bo na wet „ba -
bie la to” i Two ja ro man tycz na na tu ra nie uspra -
wie dli wia ją do two rze nia by le ja kich związ ków.
LLEEWW ((2233..0077..--2222..0088..)) – Po dłu gim urlo pie ogar -
nie Cię pa sja zmian. Ogra nicz ją jed nak tyl ko
do gar de ro by lub fry zje ra. Nie kom bi nuj
przy swo im związ ku, któ ry do tej po ry jest uda -
ny. Jak ognia uni kaj nie kon wen cjo nal nych me -
tod le cze nia i spo so bu ży cia. Do brze funk cjo nu -
jesz i bez ich udzia łu i te go się trzy maj.
PPAANNNNAA ((2233..0088..--2222..0099..)) – Każ dy zwią zek ma
bla ski i cie nie. Pa mię taj o tym za miast ma ru -
dzić. Ro man tycz ny wie czór we dwo je da lep szy
sku tek niż wy mów ki. Od rzuć roz wa ża nia ty pu:
co by by ło, gdy by... Wszyst kich wy da rzeń i tak
nie prze wi dzisz. Na staw się na mi łe nie spo -
dzian ki, a świat bę dzie pięk niej szy.
WWAAGGAA ((2233..0099..--2222..1100..)) – Nad cho dzą ce dni
bę dą bo ga te w ży cie to wa rzy skie. Po nie waż
nie bę dą to tyl ko kon tak ty roz ryw ko we, uważ -
nie słu chaj i ma ło mów. Uni kaj chę ci im po no -
wa nia in nym wie dzą i zna jo mo ścia mi,
zwłasz cza w no wym śro do wi sku. Mo że się
bo wiem oka zać, że po uczasz wy bit nych spe -
cja li stów.
SSKKOORRPPIIOONN ((2233..1100..--2211..1111..)) – Wszel kie kło po ty
znik ną, bo znaj dziesz na nie sku tecz ny spo sób.
Uczcij to dniem do bro ci dla sie bie, a los na pew -
no do rzu ci Ci eks tra pre mię. Za nie chaj de mon -
stro wa nia po sta wy: z wszyst kim so bie sam po -
ra dzę. To znie chę ca part ne ra, a prze cież
chcesz, by ktoś o Cie bie za dbał...
SSTTRRZZEELLEECC ((2222..1111..--2200..1122..)) – Po spóź nio nym
urlo pie cha os w Two im ży ciu mi nie szyb ciej niż
my ślisz. Bądź go to wy na do ko na nie wy bo ry.
Na pew no part ner Ci w tym po mo że. Nie łap kil -
ku srok za ogon, bo nie da się zaj mo wać róż ny -
mi rze cza mi jed no cze śnie. Zwłasz cza je śli ma ją
być zro bio ne do brze. 
KKOOZZIIOORROOŻŻEECC ((2211..1122..--2200..0011..)) – Je żeli na dal,
mi mo wa ka cji, je steś sa mot ny, ro zej rzyj się
wo kół. Ktoś wy raź nie Cię ad oru je, a Ty te go
nie do strze gasz. Ośmiel tro chę ad ora to ra.
Na to miast je że li masz już part ne ra – to okaż
mu swo je uczu cia. W spra wach do mo wych
i za wodo wych uni kaj pe dan te rii. To jest de -
ner wu ją ce.
WWOODDNNIIKK ((2211..0011..--2200..0022..)) – Po urlo pie nad szedł
czas, by uzy skać to, co ze chcesz: na przy kład
zmie nić pra cę, do stać awans, wy je chać lub
spo tkać mi łość swo je go ży cia. Nie prze gap
nad cho dzą cej szan sy. W mię dzy cza sie nie lek -
ce waż ter mi nów i obiet nic bez po kry cia, bo ze -
psu je Ci to do bry hu mor.
RRYYBBYY ((2211..0022..--2200..0033..)) – W naj bliż szych dniach
na dej dzie wie le oka zji do zmian. Za nim jed nak
po dej miesz ja ką kol wiek de cy zję, omów wszel -
kie spra wy z part ne rem, gdyż skut ki bę dą do ty -
czy ły Was oboj ga. Nie przej muj się nie przy chyl -
no ścią wśród ko le gów. Pa mię taj, że na nie chęć
jest życz li wość. 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 30 września.
Wśród au to rów 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 – me tal szla chet ny, 5
– ubie ra na ko nio wi, 8 – mię so
na ko tle ty, 9 – owoc z kłu ją ce go
krza ka, 10 – te ren, 11 – oran ża -
da, mle ko lub her ba ta, 12 – ro śli -
ny z chwyt ni ka mi, 14 – na pój bo -
gów, 16 – pi kant na pa pry ka, 17
– na kry cie gło wy, 19 – o kimś
bla dym i sła bym, 21 – w nim al -
ty i te no ry, 22 – mur w ka wał -
kach, 25 – pol ski dia beł, 28
– mię dzy stro pem a da chem, 29
– na rzę dzie rzeź bia rza, 30 – obu -

wie na pla żę, 32 – oku la ry
na jed no oko, 34 – bie sia da, 35
– ope ra Bi ze ta, 36 – słod ki al ko -
hol, 37 – obu wie pił ka rza, 38
– słu cho wy lub te le fo nicz ny, 39
– put to.

PPiioonnoowwoo:: 1 – „Dia beł” – pił karz,
by ły re pre zen tant Pol ski, 2 – ubó -
stwo, 3 – ga tu nek tra wy, 4 – naj -
po pu lar niej szy ak tor ki na nie me -
go, 5 – rzeź nia, 6 – do pi sa nia
na ta blicz ce, 7 – ga tu nek pa pu -
gi, 13 – sza man ka, 15 – in stru -
ment per ku syj ny, 18 – ju bi ler ska
mia ra, 20 – jed no z ra mion Wi -
sły (w koń co wym od cin ku), 23
– to ale ta, 24 – rap tus, 26 – pra -
cow nik na uko wo -dy dak tycz -
ny, 27 – woj sko wa za pra wa, 28
– afry kań skie pań stwo, 31 – gó ry
na zy wa ne da chem świa ta, 33
– mia sto nad No te cią. 

RRoozzwwiiąązzaanniiee kkrrzzyyżżóówwkkii nnuummeerr 77//22000099:: Jill Barnett „Dni lata” 
NNaaggrrooddyy oottrrzzyymmuujjąą:: Paweł Sikora, Ewelina Słowik i Zbigniew Winter

UWAGA! Jedna osoba może przysłać 1 rozwiązanie

Krzyżówka nr 8

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 8:

KKttoo jjeesstt rreeżżyysseerreemm ffiillmmuu „„MMaaggiicczznnee DDrrzzeewwoo””??

Pierwsze 6 osób, które przyjdą do naszej redakcji (Sosnowiec, ul. 3 Maja,
22 pokój nr 9) z aktualnym wydaniem „Kuriera Miejskiego” nr 8 i
prawidłowo odpowiedzą na zadane pytanie otrzymają nagrodę książkową.

KKoonnkkuurrss WWyyddaawwnniiccttwwaa ŚŚwwiiaatt KKssiiąążżkkii KM 8:

IIllee llaatt mmaa AAnnnnaa zz ppoowwiieeśśccii „„ZZłłoottyy NNootteess””??

Pierwsze 4 osoby, które przyjdą do naszej redakcji (Sosnowiec, ul. 3 Maja
22, pokój nr 9)  z aktualnym wydaniem „Kuriera Miejskiego” nr 8 i
prawidłowo odpowiedzą na zadane pytanie otrzymają nagrodę książkową.
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Do ris Les sing

Zło ty no tes
Przeł. Boh dan Ma li bor ski
Świat Książ ki, 2009 
Pre mie ra: 12 sierp nia

„Wiesz, ja ka jest naj więk sza re wo lu cja
na szych cza sów? Re wo lu cja ro syj ska,
chiń ska – to dro biazg. Praw dzi wa re wo -
lu cja roz gry wa się na li nii ko bie ty kon tra
męż czyź ni.” – mó wi je den z bo ha te rów
tej słyn nej po wie ści. Ale „Zło ty no tes”,
na zy wa ny nie bez po wo du „Bi blią fe mi -
ni zmu”, jest czymś znacz nie wię cej niż
wni kli wą pró bą opi sa nia „ko biet no wo -
cze snych”, na zy wa nych tu tak że „wol ny -
mi”, któ re ową re wolu cję wy wo ła ły.
Czter dzie sto let nia An na, głów na bo ha ter -

ka, ma ją ca bar dzo wie le z sa mej Les sing,
jest ta ką wła śnie ko bie tą, ale jest tak że
mat ką, by łą żo ną, ko chan ką, przy ja ciół -
ką, dzia łacz ką spo łecz ną i – pi sar ką. 
DDoorriiss LLeessssiinngg Li te rac ka Na gro da No bla
2007 r. jest uko ro no wa niem jej dłu giej ka -
rie ry pi sar skiej. Ta uro dzo na w 1919 ro ku
pi sar ka, dziś miesz ka ją ca w Lon dy nie, ma
na kon cie 26 po wie ści, ope ry 16 to mów
opo wia dań, tom wier szy, 3 sztu ki te atral ne,
7 ksią żek z dzie dzi ny li te ra tu ry fak tu oraz
dwa to my au to bio gra fii. 

Jochen Böhler

Zbrodnie Wehrmachtu 
w Polsce. 
tłum. Patrycja Pieńkowska-Wiederkehr
data premiery: 20 sierpnia 2009  historia Wyd. ZNAK

Bez od po wie dzi na py ta nia o los
pol skich miast i mia ste czek w 1939
ro ku nie je ste śmy wsta nie po jąć, jak
to moż li we, że hi tle row ska ar mia by -
ła zdol nadopo peł nia nia tak po twor -
nych okru cieństw na cy wi lach ze
wszyst kich za kąt ków Eu ro py.
Rze tel nie i uczci wie od po wie dzieć
na te py ta nia sta ra się w Zbrod ni -
cach We hr mach tu w Pol sce mło dy
nie miec ki hi sto ryk –Jo chen Böhler.
Choć to trud ne do uwie rze nia, to
nikt przed nim nie się gnął ani

do roz ka zów i in nych nie miec kich
do ku men tów woj sko wych, ani
do świa dectw i li stów żoł nie rzy!
Dzię ki wy ko rzy sta niu tych nie zna -
nych do tąd źró deł książ ka Jo che -
na Böhle ra rzu ca no we świa tło
na tra gicz ny los pol skich cy wi lów
w pierw szych dniach woj ny. 
To książ ka po ru sza ją ca trud ne i bo -
le sne te ma ty, a jej lek tu ra jest wstrzą -
sa ją ca. Ale rów no cze śnie czy ni nas
mą drzej szy mi. Po pro stu trze ba ją
prze czy tać!

Pa trick Süskind

O mi łości i śmier ci 
Przeł. Ry szard Woj na kow ski
Świat Książ ki, 2008 
Pre mie ra: 28 sierp nia

Süskind, za rów no ja ko pi sarz jak
i czło wiek, od za wsze cho dzi swo imi,
osob ny mi dro ga mi. Ale mi ło śni ków
„Pach ni dła” nie po win na zdzi wić ta
oso bli wa ksią żecz ka, po dob nie jak
słyn na po wieść tak że drą żą ca naj głęb -
sze ta jem ni ce ludz kiej na tury i uczuć,
choć w cał kiem in ny spo sób.
Mi łość i śmierć. Osob no i – w zdu mie -
wa ją cym związ ku – ra zem. Czym są?
Co zna czą dla „zwy kłe go” czło wie ka,
dla ar tysty, dla fi lo zo fa, dla wie rzą -
cych i dla ate istów? W ar cycie ka we
roz wa ża nia Süskind wprzę ga swą wie -
dzę i eru dy cję, spe cy ficz ne po czu cie
hu mo ru, iro nię i dy stans. By od po wie -
dzieć na py ta nie „dla cze go na wet

astro fizyk, kie dy ude rza w kon ku ry,
prze sta je się in tere so wać po cho dze -
niem wszech świa ta”, się ga po Pla to-
na i św. Au gu sty na, Sten dha la i Osca -
ra Wil de’a, Go ethe go i No vali sa... 
Pa trick Süskind
Ur. w Ans bach w ro ku 1949, syn nie -
miec kie go dzien ni ka rza, stu dio wał hi -
sto rię w Mo na chium i tam pod jął dzia -
łal ność pi sar ską. Pierw szym utwo rem,
któ ry zwró cił nań uwa gę opi nii, by ła
jed no ak tów ka Kon tra ba si sta (1981),
ale do pie ro po wieść Pach ni dło (1985)
przy nio sła au to rowi praw dzi wą sła wę
i sta ła się głów nym po wo dem przy zna -
nia mu – w ro ku 1989 – za szczyt nej
na gro dy im. Gu ten ber ga. 



Pa ra Da mian Woj ta sik -Ma rek
Leź nic ki, bro nią ca na co dzień
barw UKS „Ka zi mierz -Pło -
mień” So sno wiec wy wal czy ła
tytuł Mi strzów Eu ro py do lat 20
w siat ków ce pla żo wej. W fi na le
im pre zy roz ry wa nej na grec kiej
wy spie Kos „Ka zi ki” po ko na ły
pa rę Ukra iń ców Sa mo day -Po -
pow 2: 1 (21: 18, 17: 21, 15: 13).
Na po dium sta nę ła tak że za wod -
nicz ka MKS -MOS „Pło mień”,
Re na ta Be kier, któ ra w pa rze
z Da rią Pa szek się gnę ła po brą -
zo wy me dal.

Obie pa ry spo tka ły się już
w III run dzie tur nie ju. Wów -
czas wy gra li Ukra iń cy. Po tej
po raż ce na si za wod ni cy mu sie -
li w dro dze do fi na łu ro ze grać
o jed no spo tka nie wię cej. 

„Ka zi ki” po ra dzi li so bie
z duń ską pa rą O. Ka szas -S. Ka -
szas 2: 0 (21: 16, 21: 18),
a w po jedyn ku o wej ście do fi -
na łu nie da li szans hisz pań skiej
pa rze Ca sti zo -Bo uza 2: 0

(23: 21,21: 18). Mecz fi na ło wy
trwał nie co po nad go dzi nę i był
naj bar dziej wy rów nanym spo -
tka niem w ca łym tur nie ju.

O zwy cię stwie re pre zen tan tów
Pol ski prze są dził do pie ro tie -
-bre ak. Zło ty me dal mi strzostw
Eu ro py to naj więk szy suk ces
pol skiej siat ków ki pla żo wej
w bie żą cym se zo nie!

Pa ra Be kier -Pa szek sta nę ła
na po dium po zwy cię stwie
nad nie miec ką pa rę Rie del -
-Schne ider 2: 0 (21: 12, 21: 17). 

To nie je dy ne suk cesy mło -
dych so sno wiec kich siat ka rzy.
W Ło dzi od by ły się Mi -
strzostwa Pol ski Ju nio rów i Ju -
nio rek w Siat ków ce Pla żo wej.
Za rów no w ry wa li za cji ko biet,
jak i męż czyzn na naj niż szym
stop niu po dium upla so wa li się
re pre zen tan ci so sno wiec kich
klu bów. Brą zo we me da le wy -
wal czy li Da mian Woj tasik
i Ma rek Leź nic ki, po dob nie jak
pa ra Re na ta Be kier i Iza be la
So ja. So sno wi czan ki się gnę ły
po pierw szy w hi sto rii klu bu
me dal w siat ków ce pla żo wej!
KKPP

Na Sta dio nie Zi mo wym w So -
snow cu od był się III Mię dzy na -
ro do wy Tur niej w ho ke ju na lo -
dzie o Pu char Pre zy den ta Mia -
sta. Po raz dru gi z rzę du
zwy cię ży ła wę gier ska Al ba Vo -
lan, któ ra w fi na le po ko na ła Sło -
wa ków z Żi li ny. Go spo darz tur -
nie ju, ze spół Pol -Aqua „Za głę -
bie” So sno wiec, po po raż ce
z nie miec kim Kre feld Pin gu ine
za jął czwar te miej sce. 

W cią gu czte rech dni na lo -
do wi sku w So snow cu ro ze gra no
aż szes na ście spo tkań. Ci, któ rzy
wy bra li się na Sta dion Zi mo wy
nie mie li cze go ża ło wać. Mi mo
że tur niej miał cha rak ter to wa -
rzy ski spo tka nia sta ły na wy so -
kim po zio mie. – Mie szan ka sty -
lów, umie jęt no ści. To był ho kej
na bar dzo wy so kim po zio mie.
– By ło się od ko go uczyć – nie
krył ra do ści Adam Ber nat, pre -
zes ho ke jowe go „Za głę bia”.
Ster nik so sno wiec kie go klu bu
cie szył się z po zio mu tur nie ju,
tym cza sem za rów no uczest ni cy,
jak i ob ser wa to rzy pod kre śla li
do sko na łą or ga ni za cję za wo dów.
– To wiel ka spra wa, że w jed -
nym ter mi nie uda ło się za pro sić
dru ży ny ze Sło wa cji, Nie miec,
Wę gier, Ło twy czy Szwe cji. Dla
„Za głę bia” to do sko na łe prze tar -
cie przed li gą. Na pew no udział
w ta kim tur nie ju bę dzie pro cen -
to wał w przy szło ści – przy znał
ob ser wu jący zma ga nia ho ke -
istów Wik tor Pysz, se lek cjo ner
pol skiej re pre zen ta cji.

Nie ma co ukry wać, że z ro ku
na rok tur niej zy sku je na pre sti -
żu. – To wiel ka fraj da sły szeć ty -
le kom ple men tów. Ro bi my co
w na szej mo cy, aby nasz tur niej
wpi sał się na sta łe do ka len da rza

waż nych im prez w kra ju. W So -
snow cu by li przed sta wi cie le
PZHL, któ rzy tak że nas bar dzo
chwa li li. Raz jesz cze z te go miej -
sca dzię ku ję wła dzom mia sta.
Bez ich po mo cy nie da ło by się
zor ga ni zo wać te go ogrom ne go
przed się wzię cia – do da je Ber nat.
Pre zes „Za głę bia” już my śli
o ko lej nych edy cjach tur nie ju.
– Nie wy klu czo ne, że uda się
wów czas spro wa dzić re zer wy
Chi ca go Blac khawks. To na ra -
zie przy miar ki, ale ni cze go nie
moż na wy klu czyć. Co raz wię cej
osób chce nam po ma gać. Jed no -
cze śnie przed sta wi cie le klu bów,
któ re u nas gra ły chcą nas go ścić
u sie bie – uśmie cha się Ber nat.

So sno wi cza nie, dla któ rych
tur niej był prze tar ciem
przed roz gryw ka mi li go wy mi,
wy gra li dwa me cze. Naj pierw
roz gro mi li 8:3 Fe ren cva ros Bu -
da peszt, a na stęp nie po ko na li
sło wac ką No wą Wieś 4:1. Nasz
ze spół nie spro stał póź niej sze mu
trium fa to ro wi, dru ży nie Al by,
prze gry wa jąc 3:7. W me czu
o III miej sce so sno wi cza nie do -
pie ro po kar nych ule gli „Pin gwi -
nom” z Kre feld. – Z Niem ca mi
to czy li śmy wy rów na ny po je dy -
nek do sa me go koń ca. Do bra
po sta wa z tak re no mo wa nym
prze ciw ni kiem bar dzo cie szy.
Ten tur niej to by ła dla nas do -
sko na ła lek cja, z któ rej ko rzy ści

na pew no bę dą pro cen to wać
w przy szło ści – mó wił po za koń -
cze niu tur nie ju Mi lan Sko kan,
szko le nio wiec „Za głę bia”.

Na naj więk sze po chwa ły
w na szej dru ży nie za słu ży li
bram ka rz To masz Raj ski oraz
obroń ca Pa weł Dro nia, któ ry
zgar nął na gro dę dla naj lep sze go
za wod ni ka „Za głę bia”. – Ra zem
z Du sza kiem two rzy li zgra ną
pa rę. „Stra ci li” tyl ko jed ną
bram kę. Świet nie pre zen tował
się tak że To mek Raj ski. Tur niej
po ka zał, że bę dzie na szym nu -
me rem „je den” – chwa lił swo ich
za wod ni ków tre ner Sko kan. 
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Wę grzy wy gra li w So snow cu
Tur niej o Pu char Pre zy den ta zy sku je na ran dze

TTuurrnniieejj ww SSoossnnoowwccuu zz rrookkuu nnaa rrookkuu zzyysskkuujjee nnaa rraannddzzee

w
w

w.
ce

v.
lu

Brzo zow ski wi ce mi strzem świa ta ka de tów!
Krzysz tof Brzo zow ski, za wod nik MKS -MOS
Pło mień So sno wiec zo stał wi ce mi strzem świa -
ta ju nio rów młod szych w pchnię ciu ku lą! Pod -
opiecz ny An drze ja Kur dzie la pod czas za wo dów
we wło skim Bres sano ne z wy ni kiem 20,89 m
ustą pił je dy nie po la Ame ryka ni no wi Ry ano wi
Cro use ro wi, któ ry bez a pe la cyj nie zwy cię żył
w za wodach po tym, jak po słał ku lę na od le -
głość 21,56. Kil ka na ście dni po tym suk ce sie
nasz za wod nik po raz ko lej ny dał o so bie znać.
Pod czas Ogól no pol skiej Olim pia dy Mło dzie ży
po słał ku lę na od le głość 21.60m!

Przed mi strzo stwa mi Krzysz tof Brzo zow ski
zaj mo wał dru gie miej sce na świa to wych li stach
z re zul ta tem 20.32 m, któ ry był za ra zem re kor -
dem Pol ski ka de tów. Pod czas za wo dów w Bres -
sa no ne trzy krot nie po pra wiał ten wy nik.
W czwar tej pró bie pchnął ku lę na od le -
głość 20.34 m i zaj mo wał trze cie miej sce w ry -
wa li za cji. Wy prze dzał go pew nie kro czą cy
po zło to Ry an Cro user oraz Frans Schut te. Ten
dru gi za no to wał jed nak wy nik lep szy od na sze -
go za wod ni ka za le d wie o trzy cen ty me try.
W pią tej se rii Brzo zow ski uzy skał wy -
nik 20.66 m, a w ostat niej szó stej pchnął ku lę
na od le głość 20.89. Ten rzut dał mu sre bro,
a jed no cze śnie po zwo lił cie szyć się z no wego

re kor du Pol ski ka de tów, któ ry nie ba wem zo stał
przez nie go po raz ko lej ny po pra wio ny. Tym ra -
zem pod czas OOM. Gdy by ta ki wy nik nasz za -
wod nik uzy skał na MŚ zo stał by zło tym me da li -
stą. Me dal Brzo zow skie go był pierw szym wy -
wal czo nym przez na szą eki pę pod czas MŚ
ju nio rów, a co naj waż niej sze, to pierw szy me -
dal w hi sto rii klu bu z So snow ca wy wal czo ny
przez je go re pre zen tan ta na im pre zie tej ran gi!

Po wo dów do ra do ści do star czy li nam tak że
in ni so sno wiec cy lek koatle ci. Pod czas ro ze -
gra nych w Byd gosz czy Mi strzostw Pol ski Se -
nio rów w lek kiej atle tyce re pre zen tan ci MKS
MOS Pło mień So sno wiec wy wal czy li dwa me -
da le. Sre bro w pchnię ciu ku lą zdo by ła
Agniesz ka Bro nisz, na tomiast Ma teusz Par lic -
ki w sko ku w dal się gnął po brą zo wy me dal.
Bro nisz się gnę ła po sre bro z wy ni -
kiem 16,19 m osią gnię tym już w dru giej pró -
bie. Par lic ki od dał na to miast skok na od le -
głość 7,50 m. Gdy by sko czył o osiem cen ty-
me trów da lej za pew nił by so bie ty tuł mi strza
Pol ski! Na 7 miej scu ukoń czył MP Ja kub
Ociep ka, star tu jący w bie gu na 800 m. Nasz
za wod nik do tarł na me tę z cza sem 1: 54.90 s. 
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GGrr.. AA
Zagłębie Sosnowiec – Ferencvaros TC 8-3 (4-0,
3-0, 1-3)
1-0 Kozłowski (Dronia), 2: 34, 2-0 Kuc, 6: 25, 3-0
Jakubik, 7: 26, 4-0 Różański (Podlipni), 16: 30, 5-0
Opatovsky (Bychawski, Podlipni), 27: 32, w przewadze 5
na 4, 6-0 T. Kozłowski (Ślusarczyk), 28: 34, 7-0 Duszak
(Różański, Koszarek), 38: 37, w przewadze 5 na 3, 7-1
Molnar (Hoffmann), 45: 06, 8-1 Różański
(Koszarek), 46: 59, 8-2 Nagy, 49: 44, 8-3 Hoffmann
(Barabas, Nagy), 58: 36.
Zagłębie Sosnowiec – Alba Volan 3-7 (0-1, 1-3, 2-3)
0-1 – Koger (Benk), 05: 04, 0-2 – Ladanyi, 29: 41, 1-2
– Podlipni, 34: 31, 1-3 – Benk (Koger, Nagy), 1-4 – Nagy
(Benk), 38: 34, 1-5 – Mihaly (Kovac, Fekete), 40: 21, 2-5
– Podlipni, 46: 19, 2-6 – Benk (Flinta), 50: 54, 2-7
– Hegyi (Hajos), 52: 40, 3-7 – Luka, 56: 10 – karny.
Zagłębie Sosnowiec – HK Nowa Wieś 4-1 (0-0, 2-0, 2-1)
1-0 – Banaszczak (Jaros), 31: 06, 2-0 – Galvas (Jaros,
Sarnik), 39: 04, 2-1 – Jurik (Smerciak,
Leskovjansky), 44: 34, 3-1 – Galvas (Jaros), 56: 58, 4-1
– Kozłowski, 57: 49.
Spisska Nowa Wieś – Alba Volan 2-3 (0-1, 1-1, 1-0) k. 1-
2, Ferencvaros TC – HK Spisska Nowa Wieś 0-3 (0-2, 0-
1, 0-0), Ferencvaros TC – Alba Volan 0-4 (0-0, 0-2, 0-2).
Gr. B: Krefeld Pinguine – MsHK Żylina 2-6 (1-
1, 1: 2, 0: 3), Metalurgs Lipawa – IF Troja/Ljungby 5-2
(0-0, 3-2, 2-0), MsHK Żylina – IF Troja/Ljungby 3-0 (1-
0, 1-0, 1-0), Krefeld Pinguine – Metalurgs Lipawa 11-1
(4-1, 2-0, 5-0), Metalurgs Lipawa – MsHK Żylina 0-3 (0-
1, 0-2, 0-0), IF Troja/Ljungby – Krefeld Pinguine 2-3 (1-
3, 1-0, 0-0).
O 7 miejsce: IF Troja/Ljungby – Ferencvaros TC 4-0 (1-
0, 1-0, 2-0)
O 5 miejsce: Metalurgs Lipawa – Spisska Nowa Wieś 3-
5 (0-2, 1-2, 2-1)
O 3 miejsce: Zagłębie Sosnowiec – Krefeld Pinguine 2-2
(1-1, 0-1, 1-0) k. 0-2
– Vasilljevs (Noebelsa, Stephens), 11: 17, 1-1 – Luka
(Marcińczak), 12: 52, 1-2 – Globke
(Stephens), 35: 42, 2-0 Marcińczak (Opatovsky,
Luka), 54: 54 w przewadze 5 na 3.
O 1 miejsce: MsHK Garmin Żilina – Alba Volan 1-2 (0-
0, 1-2, 0-0).

„Ka zi ki” zło ty mi me da li sta mi Mi strzostw Eu ro py!
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