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Kiedy w drugiej połowie lat 90. 
w Sosnowcu rozpoczynały się 
przemiany, nikt nie myślał, że 
zaledwie kilkanaście lat później 
w całym regionie pozostanie zale-
dwie jedna kopalnia. KWK Kazi-
mierz-Juliusz broni się ostatkiem 
sił przed zamknięciem, a szansą 
jest dalsze wydobycie w rejonie by-
łej kopalni Jan Kanty w Jaworznie.

Na chwilę obecną pokłady wę-
gla znajdujące się w obszarze kon-
cesyjnym KWK Kazimierz-Juliusz 
są w większości wyeksploatowa-
ne, a zasoby węgla, które jeszcze 
pozostały, wystarczą jedynie do 
2018 roku. Nadzieją dla kopalni 
były jeszcze prowadzone w ostat-
nim czasie roboty poszukiwawcze 
w tzw. "polu rezerwowym", jed-
nakże wykonane tutaj odwierty ba-
dawcze w pokładzie 510 nie przy-
niosły spodziewanych rezultatów. 
Ale to niejedyny problem kopal-

ni, bowiem wg nieofi cjalnych in-
formacji pracę ma stracić 90 osób, 
a więc prawie 10% załogi. Reduk-
cja może dotknąć także fi rmy, któ-
re współpracują z kopalnią. Ra-
tunkiem może być wydobycie po 
kopalni Jan Kanty. - Dalsza egzy-

stencja kopalni jest bardzo realna. 
Wiemy już, że likwidacja kopalni 
Niwka-Modrzejów wraz z pokła-
dami węgla rzędu 100 milionów 
ton była błędem. Dziś trwa dys-
kusja, czy zainteresowana fi rma 
może eksploatować dalej te tereny. 

Z kopalnią KWK Kazimierz-Ju-
liusz jest inaczej, tam jest dosko-
nała załoga, a kopalnia chce się-
gnąć po pokłady nieistniejącej już 
kopalni i to na bezpiecznej głębo-
kości - mówi nam prezydent So-
snowca, Kazimierz Górski.

Kopalnia koncesję na poszuki-
wanie i rozpoznawanie złóż węgla 
kamiennego w obszarze "Jan Kazi-
mierz" otrzymała w ubiegłym roku. 
Eksploatacja tych pokładów mogła-
by przedłużyć żywotność kopalni 
o 20-30 lat. - Jeśli ktoś nie widzi 
sensowności takiego przedsięwzię-
cia, to ja tego nie akceptuję. Jeśli za-
czniemy zwalniać ludzi, to pewnych 
struktur w tym momencie może-
my nie odbudować. W ostatnim 
raporcie przygotowanym przez na-
ukowców z Uniwersytetu Śląskiego 
porównano transformację dwóch 
miast: Sosnowca i Bytomia. Wyni-
ki pokazały, że Sosnowiec obrał do-
bry kierunek, ale nadal potrzebu-
je wsparcia. Niestety, mimo trafi o-
nych decyzji, wsparcie nadal trafi a 
do gmin, które nie potrafi ą odpo-
wiednio go wykorzystać. Dlatego 
walczymy o pomoc. Problemy ma 
Fiat, w hutnictwie też nie jest ró-
żowo, więc ratujemy to, co może-
my - mówi prezydent Górski. n
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Ferie w mieście
Uczniowie lokalnych szkół nie 
mają się czym martwić, bowiem 
na drugi tydzień ferii w naszym 
regionie zaplanowano mnóstwo 
atrakcji.  

n REGION strona 6

koniec straży?
Straż miejska w Zagłębiu 
Dąbrowskim ponownie jest pod 
obstrzałem. Nie brakuje osób, 
które chcą jej likwidacji lub 
oszczędności kosztem służb.
 
n CZELADŹ/SOSNOWIEC strona 3

trudni rywale 
Nasz drugoligowiec jest na 
półmetku przygotowań do rundy 
rewanżowej II ligi. Sosnowiczanie 
mierzą się z silnymi rywalami, 
a będzie jeszcze trudniej. 

n SPORT strona 8

Nakład 35 000 egz.

prAWo JAZDY po noWeMu  Nowe przepisy w pierwszych dniach odstraszyły potencjalnych kierowców s. 5

Ostatnia kopalnia 
walczy o przetrwanie
KWK Kazimierz-Juliusz to ostatnia zagłębiowska kopalnia. Trwają intensywne prace, aby przed-
łużyć jej żywotność. Jej kres w 2018 roku może oznaczać spore konsekwencje także dla miasta.
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Kazimierz-Juliusz to ostatnia kopalnia w Zagłębiu. Pokłady węgla wystarczą do 2018 roku.
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Zagrają dla Włodka
to będzie prawdziwe piłkarskie świę-

to w naszym regionie. Już 17 lutego 
w Hali MOSiR przy ul. Żeromskiego w So-
snowcu odbędzie się fi nał XVIII Halowych 
Mistrzostw Zagłębia Dąbrowskiego im. 
Włodzimierza Mazura. 

Kto jest faworytem? - Oczywiście Za-
głębie Dąbrowskie. Organizujemy tę im-
prezę już po raz 18.  i jesteśmy z tego po-
wodu bardzo szczęśliwi - podkreślił Leszek 
Baczyński, prezes Zagłębia. - Zwycięz-
ca tradycyjnie otrzyma puchar przechodni, 
a najlepszym piłkarzom wręczymy nagro-
dy indywidualne - dodał prezes.  ŁD
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Rok opóźnienia
kilka tygodni temu rozwiązano umo-

wę na realizację Kontraktu W3 w 
Dąbrowie Górniczej. To część ogromne-
go projektu Uporządkowania gospodarki 
wodno-ściekowej w Dąbrowie Górniczej. 
Mieszkańcy kilku dzielnic zostali pozba-
wieni nadziei, bo wypowiedzenie kontrak-
tu automatycznie oznacza bardzo długą 
procedurę wyłonienia nowego wykonaw-
cy. Największym problemem dla miesz-
kańców jest jednak krajobraz, który ota-
cza m.in. dzielnicę Dziewiąty. Ten nie przy-
pomina terenów rekreacyjnych w pobliżu 
jeziora Pogoria. - Nasze tereny to wielkie 
składowisko, a przecież tak nie można, są 
na to paragrafy. Czy są w naszym mieście 
ludzie odpowiedzialni za to? - pyta jeden z 
mieszkańców. To właśnie składowisko licz-
nych odpadów szpeci teren. pl
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Prezydent z listem o pomoc zgłosił 
się do posłanki, Ewy Malik. - Będę 
działała w tej sprawie na tyle, na 
ile pozwoli mi mój mandat. Wie-
my, że dotychczasowe odwierty nie 
przyniosły rezultatów. Wystąpię 
z interpelacją i będę namawiała za-
głębiowskich posłów do jej podpi-
sania. Z odpowiedzi ministra go-
spodarki będzie wynikało, jakie są 
szanse dla kopalni - mówi. Jednak 
działania przedsięwziął także poseł 
PO, Jarosław Pięta. Jego zdaniem 
list jest nieco spóźniony. - Pan pre-
zydent spóźnił się, a działania były 
już podejmowane dużo wcześniej. 
Prawda jest taka, że te decyzje nie 
zależą od polityków. U wielu osób 
drzwi udało się „pootwierać” i spra-
wy są w toku – mówi poseł. Pro-
blem jest jednak brak potencjalne-
go inwestora. – Dla nas to I etap sta-
rań o koncesję na wydobycie. Dzię-
ki temu możemy przedłużyć żywot-
ność miejsca pracy – mówi Grze-
gorz Sułkowski, przewodniczący 
zakładowej Solidarności. - Robi-
my co się da, aby pozyskać inwe-
stora. Bez niego, kopalnia swój byt 
zakończy w 2018 roku – dodaje.

Losy ostatniej sosnowieckiej 
kopalni będą ważyły się w tym 
roku. W miniony piątek roz-
poczęły się pierwsze odwierty 
w polu Jan-Kazimierz. Rezultaty 
będą znane najwcześniej za pół 
roku. Zdaniem sosnowieckiego 
radnego, Zygmunta Witkowskie-
go, problemem jednak nie będzie 
pozyskanie inwestora, a zgoda ja-
worznickiego samorządu. - Szan-
se generalnie są nie do końca ja-
sne. Pokłady węgla są, ale w kie-
runku Jaworzna, więc to może się 
rozbić o to samo, co w wypadku 
Niwki-Modrzejów. Sama zgoda 
Holdingu nic nie daje – mówi sa-
morządowiec i dodaje, że trudno 
się dziwić mieszkańcom sąsied-

niego Jaworzna. - Wydobycie mia-
ło miejsce systemem zawałowym, 
co przyczyniło się do odkształceń 
terenów. Jeżeli więc samorząd nie 
wyda pozytywnej opinii, to mini-
ster również tego nie zrobi – mówi.

Zamknięcie kopalni może nieść 
za sobą jednak gigantyczne kon-
sekwencje społeczne. Dzielnica, 
która w praktyce powstawało wo-
kół kopalni, może zostać kom-
pletnie zdegradowana, co ponie-
kąd miało miejsce także w Niw-
ce. - Różnica jest taka, że w Niw-
ce coś zaczyna się dziać i najtrud-
niejszy okres przetrwaliśmy – za-
kończył Zygmunt Witkowski. Od-
nośnie sytuacji kopalni nie chciał 
się wypowiadać jej dyrektor. pl
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» SoSnoWieC
15.02 - Stadion Ludowy. 
Mecz towarzyski Zagłębie So-
snowiec - Wisła Kraków. Start 
o 12.00. Wstęp bezpłatny.
16.02 - Sosnowieckie Cen-
trum Sztuki. Wystawa malar-
stwa Ryszarda Grzyba. Na wy-
stawie zaprezentowane zosta-
ną najnowsze prace artysty za-
warte w dwóch cyklach malar-
skich: Portrety i Parawany. Bi-
lety 3 zł.
17.02 - Hala MOSiR przy Że-
romskiego. XVIII Halowe Mi-
strzostwa Zagłębia im. Wło-
dzimierza Mazura w piłce noż-
nej. Start o 13.20. Bilety w for-
mie cegiełki 10 zł.
18.02 - MDK Kazimierz. Mój 
własny teatrzyk kukiełkowy (4. 
spotkanie) - spektakl dla rodzi-
ców. Start o 15. Wstęp wolny.
21.02 - Park Dietla przy Orlej/
Żeromskiego. Gry i zabawy na 
śniegu dla dzieci w wieku szkol-
nym. Start o 10, wstęp wolny.

» BĘDZin
16.02 - Teatr Dzieci Zagłę-
bia. Spektakl Śpiąca królew-
na. Start o 16. Bilety od 15 zł.
18.02 - Lodowisko OSiR. Gry 
i zabawy na lodowisku. Start 
o 10, wstęp bezpłatny.

» DąBroWA gÓrniCZA
15-20.02 - Kino Kadr. Ko-
media Swing. Pierwszy kino-
wy film twórców Kabaretu 
LIMO. Start o 19.30. Wstęp 
12 zł.
18-22.02 - Pałac Kultury Za-
głębia. Fidiasz w Pałacu - zaję-
cia ceramiczne dla dorosłych. 
Zajęcia odpłatne, zapis - sylw.
plast@wp.pl.
20.02 – Miejska Bibliote-
ka Publiczna. Ferie z fi lmem 
w bibliotece. Projekcja fi lmu 
„Nocturna”, wybranego z ofer-
ty 26. Międzynarodowego Fe-
stiwalu Filmów Młodego Wi-
dza Ale Kino! w Poznaniu. 
Start o 13, wstęp bezpłatny.

WYDARZENIA

Kolejnym samorządowcem, którego 
przedstawiamy na naszych łamach, jest 
Wilhelm Zych, były wiceprezydent mia-
sta. - Od przeszło 20 lat, pełniąc wie-
le funkcji społecznych, byłem bardzo bli-
sko spraw i problemów samorządu. Pro-
blematyka miasta zawsze była mi bli-
ska. Gdy poukładałem sobie sprawy pry-
watne, postanowiłem zostać samorzą-
dowcem – powiedział radny. Jednym z 
ważniejszych osiągnięć jest rewitalizacja 
Rudnej. - W poprzedniej kadencji wyso-
ko sobie cenię projekt rewitalizacji osie-
dla Rudna. To było stare osiedle, rozlatu-
jące się. W formie pilotażu uruchomiłem 
rewitalizację kilkunastu budynków, któ-
ra polegała na zastąpieniu ogrzewania 
piecami centralnym, mieszkańcy dosta-
li ciepłą wodę, wymianę pionów, termo-
modernizacja też wchodziła w rachubę. 
Standard mieszkania się poprawił. Była 
pewna nieprawidłowość, gmina musia-
ła trochę dołożyć. Mimo pewnych kon-

trowersji, oceniam to pozytywnie, bo lu-
dzie byli zadowoleni – przyznaje Wil-
helm Zych. Plan na tę kadencję jest am-
bitny. - W tej kadencji aktualna tematyka 
to przede wszystkim oświata. W związku 
z tym trzeba podjąć nie zawsze popular-
ne decyzje. Mam także ambicje podziała-
nia we współpracy ze Stowarzyszeniem 
Miłośników Milowic. Dużo się wydarzyło 
w dzielnicy, ale ogólnie jest to dzielnica 
zaniedbana. Na ostatnim spotkaniu 
z mieszkańcami podjąłem decyzję, że za-
interesuję się problemami ważnymi dla 
mieszkańców – zakończył. pl

Wilhelm Zych (Platforma Obywatelska)
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Ostatnia kopalnia walczy o przetrwanie

SOSNOWIEC Fatalnie zakończyła się 
sprzeczka dwóch mężczyzn w Sosnow-
cu.�Jeden�z�nich�jako�"argumentu"�
użył...�kija�bejsbolowego.�44-letni�Pa-
weł Cz. pobił swojego kolegę przy uży-
ciu kija bejsbolowego. Mężczyzna do-
znał obrażeń czaszki i obecnie przeby-
wa w szpitalu. Dwa dni później poli-
cjanci zatrzymali sprawcę pobicia, któ-
remu grozi do 10 lat więzienia.

DĄBROWA GÓRNICZA Ciało�48-let-
niego dąbrowianina leżało w środę 
rano na chodniku przy budynku miesz-
kalnym w rejonie ul. Piłsudskiego 
33.�Śmierć�mężczyzny�potwierdził�le-
karz. Według wstępnych ustaleń cia-
ło nie posiadało obrażeń zewnętrz-

nych. Funkcjonariusze komendy w Dą-
browie Górniczej pod nadzorem proku-
ratury wyjaśniają przyczyny i okolicz-
ności śmierci mieszkańca osiedla Si-
korskiego.

SOSNOWIEC W niedzielę policjan-
ci z Sosnowca zatrzymali 23-letniego 
mieszkańca tego miasta, podejrzewa-
nego o fałszywe zawiadomienie doty-
czące podłożenia materiału wybucho-
wego w tutejszym sądzie. Telefon z fał-
szywym alarmem bombowym został 
wykonany w poprzedni wtorek. Skut-
kiem tego zgłoszenia była zarządzona 
ewakuacja ponad stu ludzi. Na miejsce 
została ściągnięta specjalna grupa poli-
cjantów. Działania funkcjonariuszy po-

legające m.in. na szczegółowym prze-
szukaniu sądu nie wykazały, aby w bu-
dynku czy jego obrębie znajdował się 
ładunek wybuchowy, o którym wspo-
minał mężczyzna.
Policjanci w ramach prowadzonych 
czynności operacyjnych namierzyli te-
lefon, z którego zostało wykonane po-
łączenie oraz mężczyznę, który zate-
lefonował. 12 lutego mężczyzna usły-
szał w sosnowieckiej prokuraturze za-
rzuty, jak to określa kodeks karny, doty-
czące�„zawiadomienia�o�nieistniejącym�
zagrożeniu”.�Mężczyzna�przyznał�się�do�
zarzucanego mu czynu i dobrowolnie 
poddał się karze, prokurator zastosował 
wobec niego środek zapobiegawczy w 
postaci policyjnego dozoru.

BĘDZIN W trakcie minionego week-
endu  podczas kontroli drogowej w 
Psarach, w ręce będzińskich policjan-
tów wpadli dwaj złodzieje metalo-
wych elementów drogowych barier. 
Straty, które spowodowali wstępnie 
szacowane są na około 28 tys. złotych. 
W trakcie kontroli samochodu dostaw-
czego zainteresowanie funkcjona-
riuszy wzbudził ładunek przewożony 
przez zatrzymany pojazd. Okazało się, 
że�43-letni�sosnowiczanin�i�jego�kom-
pan,�33-letni�mieszkaniec�Rudy�Ślą-
skiej chwilę wcześniej ucięli kilka frag-
mentów bariery ochronnej na wiaduk-
cie w rejonie trasy S1 w Mierzęcicach. 
Złodziejom grozi teraz nawet 5-letni 
pobyt za kratkami.

KRONIKA POLICYJNA            KRONIKA POLICYJNA            KRONIKA POLICYJNAKRONIKA POLICYJNA            KRONIKA POLICYJNA            KRONIKA POLICYJNAKRONIKA POLICYJNA            KRONIKA POLICYJNA            KRONIKA POLICYJNA

Wilhelm Zych.
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Sytuacja�finansowa�Kolei�Śląskich�jest�
zła. Spółka w minionych dwóch latach 
poniosła straty wy-
noszące nawet kilka-
naście milionów zło-
tych. Co to dla niej 
oznacza?

Uczniowie Zespołu 
Szkół Technicznych w 
Sosnowcu w niety-
powy sposób chcie-
li podziękować swo-
im nauczycielom. Zo-

baczcie, jakie są efekty ich pomysłu.

Sosnowiec nie inspiruje? Z innego za-
łożenia wyszła Pani Małgosia, która 
przesłała nam zdję-
cia miasta widziane-
go obiektywem Jej 
aparatu. Zobaczcie 
fotogalerię.

Decyzją Rady Nad-
zorczej Zagłębia So-
snowiec S.A. odwo-
łano Zbigniewa Drąż-
kiewicza ze stanowi-
ska prezesa zarządu.

problemy kolei

podziękowanie ZSt

Miasto inspiruje

prezes odwołany

HISTORIA ZAGŁĘBIA
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA

15.02 - 21.02

16 LUTEGO 1962 - W SOSNOWCU URODZIŁ SIĘ KRZYSZTOF PODSIA-
DŁO, HOKEISTA, REPREZENTANT POLSKI, TRENER, OLIMPIJCZYK.

18 LUTEGO 1932 - POCZĄTEK STRAJKU GÓRNIKÓW ZAGŁĘBIA DĄ-
BROWSKIEGO I CHRZANOWSKIEGO. W STARCIACH ZGINĘŁY 4 OSOBY.

19 LUTEGO 1506 - KRÓL ALEKSANDER JAGIELLOŃCZYK WYDAŁ DEKRET 
O ZWOLNIENIU MIESZKAŃCÓW BĘDZINA Z PŁACENIA CEŁ.

20 LUTEGO 1863 - POWSTAŃCY STYCZNIOWI TRACĄ OLKUSZ I MACZ-
KI NA RZECZ ROSJAN.

CZEKAMY 
NA 

CIEBIE!
Łap za aparat 
lub komórkę 
i ruszaj w miasto 
w poszukiwaniu 

ciekawych tematów. Celuj w sen-
sację, strzelaj fotki i zostań miej-
skim myśliwym. Ślij nam to, co 
uda Ci się upolować i czekaj na 
publikację Twojego tematu. Naj-
ciekawsze zdjęcia premiujemy 
nagrodami, więc nie  czekaj i stań 
się łowcą.   

REDAKCJA@TWOJEZAGLEBIE.PL

NAJPOPULARNIEJSZE�I�NAJCZEŚCIEJ�CZYTANE�NA WWW.TWOJEZAGLEBIE.PL ŁoWCY SenSACJi!

www.wikizaglebie.pl

Samorządowcy liczą, że kopalnia nie zniknie z mapy miasta.
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Zofia gajdzik zastąpiła Witolda 
kwietnia na stanowisku burmi-
strza Wojkowic. W drugiej tu-
rze wyborów reprezentantka 
komitetu Wyborczego Wybor-
ców Serce dla Wojkowic poko-
nała Marcina Wrońskiego. 

II tura nie spotkała się z tak du-
żym zainteresowaniem wojkowi-
czan, jak pierwsza. - Tym razem 
do urn poszło 28,38 % mieszkań-
ców, natomiast w pierwszej fre-
kwencja głosujących wyniosła 
34,98%. Zofia Gajdzik otrzyma-
ła 1515 głosów, a Marcin Wroń-
ski 672 - poinformowała Anna 
Jaworecka z Urzędu Miejskiego 
w Wojkowicach. - Wybory prze-
biegły bardzo spokojnie, a niższa 
frekwencja mieszkańców nie jest 
dla nas zaskoczeniem, ponieważ  
w drugiej turze o miano burmi-
strza ubiegają się tylko dwie osoby 
- dodała Anna Jaworecka. Praw-
dopodobnie 15 lutego zostanie 
zwołana Sesja Rady Miejskiej ce-
lem złożenia ślubowania przez no-
wego gospodarza Wojkowic. Zofia 
Gajdzik pracę na nowym stano-
wisku przypuszczalnie rozpocznie 

19 lutego. - Nie ukrywam, że ten 
wynik bardzo mnie zaskoczył, nie 
spodziewałam się, że moja prze-
waga będzie aż tak wysoka. To jest 
bardzo miłe uczucie, ponieważ 
mieszkańcy obdarzyli mnie spo-
rym zaufaniem - mówiła Zofia 
Gajdzik. - Wiem, że czeka mnie 
teraz bardzo dużo ciężkiej pracy, 
gdyż w naszym mieście jest wiele 
spraw, zwłaszcza inwestycyjnych, 
które wymagają zakończenia w 
najbliższym czasie - dodała bur-
mistrz Wojkowic. Zofia Gajdzik 
dotychczas piastowała stanowi-
sko kierownika Wydział Rozwo-
ju Miasta i Inżynierii Miejskiej  
w czeladzkim magistracie oraz 
pełniła funkcję radnej w Radzie 
Miejskiej Wojkowic. ŁD

Paweł Leśniak
p.lesniak@twojezaglebie.pl

O pomysłach likwidacji straży 
miejskiej w Sosnowcu informo-
waliśmy już kilka tygodni temu. 
Kolejne pomysły są radykalne, ale 
mają także na celu zmiany, a wręcz 
oszczędności kosztem funkcjona-
riuszy. - Straż miejska mogłaby 
wejść w struktury Urzędu Miej-
skiego, a nie być odrębną struktu-
rą. Dziś w jej skład wchodzą trzy 
służby: kierująco-organizacyjna, 
terenowa i monitorująca - wymie-
nia Tomasz Mędrzak, zdaniem 
którego, pierwsza powinna być 
zlikwidowana. Jego zdaniem już 
dziś utrzymanie takiej służby jest 
dużo droższe niż policji.

Dużo dalej idą w Czeladzi, 
gdzie Ruch Palikota zbierał pod-
pisy pod petycją o likwidacji stra-
ży miejskiej. Akcja odbyła się  
w minioną sobotę w okolicach 
Targu Miejskiego i Biedronki.  
- W przeciwieństwie do manda-
tów wystawionych przez policję, 
dochody z mandatów wystawio-
nych przez straż miejską trafiają 
do samorządu. Dlatego też straż-
nicy podejmują tylko takie dzia-
łania, które są zyskowne dla mia-
sta i władz lokalnych. W momen-
cie, gdy dochodzi do poważnych 
problemów, to strażnicy miejscy i 

tak wzywają policję - argumentu-
ją przedstawiciele RP. - Pogoń za 
zyskiem i wystawianiem jak naj-
większych ilości mandatów do-
prowadza działania tej formacji 
do absurdu. Najważniejszym za-
daniem strażników miejskich jest 
po prostu wykonanie konkretne-
go planu i wystawienie wymaga-
nej ilości mandatów za konkret-
ne wykroczenia. Zamiast utrzy-
mywać straż miejską lepiej część 
pieniędzy przeznaczyć na działa-
nia policji, która jest w stanie po-
radzić sobie z zadaniami straży 
miejskiej, a dodatkowo ma znacz-
nie szersze kompetencje i możli-

wości działania - dodaje Konrad 
Zych, przewodniczący Ruchu Pa-
likota w Okręgu 32.

Dla komendanta sosnowiec-
kiej straży miejskiej takie pomy-
sły są nierealne. - Odnoszę wraże-
nie, że osoby, które je głoszą, chcą 
zaistnieć w mediach. Podstawową 
rzeczą w naszym kraju jest po-
dział władzy. Czy zatem chcemy 
pozbawić samorząd straży miej-
skiej? Takie pomysły mogą działać 
na szkodę społeczeństwa - prze-
konuje Zbigniew Krupa, komen-
dant straży miejskiej w Sosnowcu.

Jego zdaniem pomysł oszczęd-
ności również się nie sprawdzi.  

- U nas nie ma stanowisk kierow-
niczych. Jedna osoba ma obo-
wiązki dwóch, trzech. Odnoszę 
wrażenie, że takie pomysły wyni-
kają z niewiedzy. Co ważne, jest 
zapotrzebowanie na usługi straż-
ników - dodaje Krupa. W sosno-
wieckiej straży miejskiej pracu-
je 60 osób.

W Czeladzi zebrano w sumie 
200 podpisów. Wniosek ma te-
raz trafić do Rady Miejskiej, ale 
Ruch Palikota zapowiada, że ko-
lejne akcje odbędą się już wkrót-
ce. Politycy pojawią się w Będzi-
nie, Dąbrowie Górniczej, a także 
w Sosnowcu. n

Straż do likwidacji? 
Straż miejska w Zagłębiu Dąbrowskim ponownie jest pod obstrzałem.  
Nie brakuje osób, które chcą jej likwidacji lub oszczędności kosztem służb.

Nowa burmistrz Wojkowic

Między innymi Ruch Palikota domaga się likwidacji straży miejskiej.
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kierowcy w końcu doczeka-
li się remontu na ulicy Mało-
bądzkiej w Sosnowcu. nie-
stety, wiąże się to ze sporymi 
utrudnieniami w ruchu auto-
busów.

Od 11 lutego linie autobusowe nr 
150, 622, 723 i 805 oraz wybrane 
kursy linii nr 26 i 926 zmieniają 
swoje trasy. Wszystko przez re-
mont wiaduktu na ulicy Mało-
bądzkiej. Kurs linii nr 26 o 15:08 
w dni robocze z Jęzora Centrum 
Handlowego będzie skierowa-
ny ulicami Suchą i Będzińską do 
przystanku Pogoń Akademiki. Nie 
będzie obsługiwany przystanek 
Rudna Stawowa.

Linia nr 150 (nie dotyczy kur-
sów do Szpitala Wojewódzkiego) 
oraz wybrane kursy linii nr 926 
(dotyczy kursów na Rudną Sta-
wową) będą skierowane ulicami 
Grota-Roweckiego, Plonów do ul. 
Stawowej. Nie będą obsługiwane 
przystanki Rudna Gospodarcza  
I i Rudna Gospodarcza II.

Linia nr 622 będzie kończyła 
trasę na przystanku Rudna Go-
spodarcza II. Autobusy linii 723 
będą kursowały od Grota-Rowec-
kiego ulicą Gospodarczą, zawró-
cą na skrzyżowaniu z ulicą Suchą, 
a dalej pojadą ulicami Gospodar-
czą i Grota-Roweckiego do Czela-
dzi. W kierunku powrotnym ana-
logicznie. Nie będą obsługiwane 

przystanki Rudna Stawowa i Rud-
na Plonów.

Największe zmiany jednak do-
tyczą linii 805. W kierunku Szpi-
tala Wojewódzkiego będzie ona 
kursowała ulicami Grota-Rowec-
kiego, Plonów, Małobądzką, do-
jazdem do drogi ekspresowej S86, 
jej drogą zbiorczą, ulicami S. Gro-
ta-Roweckiego, Gospodarczą, Su-
chą do ul. Będzińskiej. W kierun-
ku Katowic będzie kursowała od 
ulicy Będzińskiej, ulicami Suchą, 
Gospodarczą, S. Grota-Rowec-
kiego, Plonów, Małobądzką, do-
jazdem do drogi ekspresowej S86  
i jej drogą zbiorczą.

Wykonawca remontu ma się  
z nim uporać do 15 maja.  pl

Remont rozpoczęty, utrudnienia do maja

AUTOREKLAMA
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W 2013 roku na terenie Bedzi-
na kompletną moderniza-

cję przejdzie aż sześć placów za-
baw. - Nowe place zabaw pojawią 
się przy ul. Kolorowej, Bory,  Zwy-
cięstwa, Skalskiego , Powstańców 
Śląskich oraz przy ul. Orzeszko-
wej.  - Środki przeznaczone na mo-
dernizację 6 placów zabaw wyno-
szą w tym roku 450 tysięcy zło-
tych i w całości są to pieniądze  
z budżetu miasta. A jaki będzie 
całkowity koszt ich modernizacji?  
O tym rozstrzygnie ogłoszony 
przetarg - mówiła Agnieszka Sie-
mińska z Urzędu Miejskiego w Bę-
dzinie. 

ŁD

Powstaną nowe 
place zabaw
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Paweł Leśniak
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Kilka tygodni temu rozwiązano 
umowę na realizację Kontraktu 
W3 w Dąbrowie Górniczej. To 
część ogromnego projektu Upo-
rządkowania gospodarki wod-
no-ściekowej w Dąbrowie Gór-
niczej. Mieszkańcy kilku dziel-
nic zostali pozbawieni nadziei, 
bo wypowiedzenie kontraktu au-
tomatycznie oznacza bardzo dłu-
gą procedurę wyłonienia nowego 
wykonawcy. - Od momentu pod-
pisania umowy tj. 13.09.2010 r. 
wykonawca wykonywał roboty 
w sposób wadliwy. Skala zaistnia-
łych zaniedbań i uchybień na pla-
cu budowy uniemożliwia konty-
nuowanie prac. W związku z za-
istniałą sytuacją Prezydent Mia-
sta wypowiedział umowę na dal-
szą realizację zadania prze firmę 
KWG S. A. w upadłości układo-
wej - mówią urzędnicy.

Inwestycja, na którą wielu 
mieszkańców czeka jak na zba-
wienie, już w tej chwili ma gi-
gantyczne opóźnienie. - Budowa 
nowoczesnej sieci kanalizacyjnej  
w dzielnicy Trzydziesty, Korze-
niec, Dziewiąty, Łęknice, Wzgó-
rze Gołonoskie na tym obszarze 
opóźni się co najmniej o rok. Za-
kończenie inwestycji zaplanowa-
ne było na 31 października 2013 

roku. Już wiadomo, że ten termin 
nie zostanie dotrzymany – mówi 
nam Beata Pisarczyk z Jednost-
ki Realizującej Projekt. - Inwe-
stycja musi być zakończona do 
II połowy 2014 roku. Nie ma in-
nej możliwości. Sytuacja wygląda  
o tyle dobrze, że zerwany kontrakt 
miał dość długi okres realizacji. 
Nie widzę takiej możliwości, aby 
nie dotrzymać terminu. Budowa 

zakończy się w przyszłym roku, 
natomiast na wszelkiego rodzaju 
rozliczenia mamy czas do 2015 
roku. Będzie to jednak wymagało 
uzgodnień z NFOŚ iGW oraz Mi-
nisterstwem Środowiska – wtóru-
je kierownik JRP, Rafał Zwoliński.

Największym problemem dla 
mieszkańców jest jednak krajo-
braz, który otacza m.in. dzielni-
cę Dziewiąty. Ten nie przypomi-

na terenów rekreacyjnych w po-
bliżu jeziora Pogoria. - Nasze tere-
ny to wielkie składowisko, a prze-
cież tak nie można, są na to para-
grafy. Czy są w naszym mieście lu-
dzie odpowiedzialni za to? - pyta 
jeden z mieszkańców. To właśnie 
składowisko licznych odpadów 
szpeci teren. Dziś już nie ma tam 
robotników ani żadnych maszyn. 
Pozostało niedokończone zadanie, 
a wraz z nim tony śmieci. - Wyko-
nawca W3 otrzymał polecenie In-
żyniera Kontraktu, dotyczące usu-
nięcia składowiska. Nie zareago-
wał jednak na nie. Zgodnie z pro-
cedurą IK ponowił polecenie do 
firmy KWG S. A. dotyczące rów-
nież trwałego zabezpieczenia wy-
stających studni  kanalizacyjnych 
m.in. na ul. Piaskowej – mówi Be-
ata Pisarczyk.

Niestety, termin postawiony 
przez JRP nie został dotrzymany. 
- Wykonane zostały dwa objazdy 
terenów – 8 i 11 lutego. Nic nie zro-
biono. Teraz wystosowano polece-
nie, aby śmieci usunąć na koszt wy-
konawcy – mówi Irena Sulińska, 
inżynier kontraktu. Teraz przyjdzie 
pora na rozliczenie kontraktu oraz 
rozmowy z mieszkańcami, bowiem 
część z nich wnosi roszczenia do-
tyczące choćby uszkodzeń elewa-
cji. Śmieciowy problem na pew-
no się przedłuży, ale urzędnicy za-
pewniają, że sprawy nie zostawią. 
Będziemy to sprawdzali. n

ubiegłoroczny przetarg na te-
reny obok sosnowieckiego Se-
zamu został rozstrzygnięty na 
początku roku. Firma, która go 
wygrała, zdradza już pierwsze 
plany związane z inwestycją.

O przetargu na tereny obok so-
snowieckiego Sezamu pisaliśmy 
kilkakrotnie. W połowie listopa-
da okazało się, że złożono jedną 
ofertę - zrobiła to firma Protea  
z Poznania, która zaproponowała 
kwotę 2,75 miliona złotych.

31 grudnia przetarg został osta-
tecznie rozstrzygnięty, a użytko-
wanie wieczyste przypadło wła-
śnie poznańskiej firmie. Aktualnie 
trwają prace nad koncepcją bu-
dynku. - W chwili obecnej napły-
wają do nas koncepcje realizacji 
galerii. Ogłoszony przez nas kon-
kurs na przygotowanie wstępnej 
koncepcji spotkał się z dużym od-
zewem ze strony pracowni projek-
towych. To potwierdza rangę tej 

inwestycji - mówi Adam Kultys z 
firmy Protea. Jak zapewnia firma, 
każda koncepcja będzie uwzględ-
niała odgórne wytyczne, jak cho-
ciażby nawiązanie do historycznej 
zabudowy tego fragmentu miasta.

Nie wiadomo, czy Zagłębiak 
będzie nazwą ostateczną. - Na-
zwa na pewno nawiązywać bę-
dzie do tradycji Sosnowca, nie-
mniej za wcześnie jeszcze na jej 
ogłoszenie - dodaje prokurent  
z firmy Protea.

Jeszcze kilka tygodni temu in-
formowaliśmy o podziemnym 
parkingu, który mógłby powstać 
pod galerią. Najprawdopodobniej 
rozwiązanie nie dojdzie do skut-
ku. - Ze względu na usytuowanie 
terenu myślimy raczej o parkingu 
naziemnym - mówi przedstawiciel 
firmy. Protea być może przebuduje 
pobliskie skrzyżowanie oraz zmo-
dernizuje przejście podziemne.

pl

Roczne opóźnienie 
Tony śmieci i odpadów, dziurawe drogi, niedokończone remonty i wszechobec-
ne błoto - to krajobraz jaki na co dzień mają mieszkańcy osiedla Dziewiąty.

1 lutego Rada Społeczna podjęła decy-
zję o przeniesieniu oddziału chirurgii 

ogólnej ze szpitala w Czeladzi do szpitala 
w Będzinie oraz o utworzeniu w czeladz-
kiej placówce medycznej oddziału opie-
ki paliatywnej. 

Obydwa szpitale wchodzą w skład Po-
wiatowego Zespołu  Zakładów Opieki 
Zdrowotnej. - Podczas spotkania nie do-
szło do żadnych kontrowersji, było bar-
dzo spokojnie, a decyzje dotyczące tych 
zmian zostały podjęte przez Radę Spo-
łeczną jednogłośnie - powiedział nam 
Krzysztof Kozieł, rzecznik prasowy Sta-
rostwa Powiatowego w Będzinie. - W tej 

chwili trudno jest wskazać jednoznacz-
ny termin przenosin oddziału chirurgii 
do Będzina i utworzenia oddziału opie-
ki paliatywnej w  Czeladzi. Wiadomo tyl-
ko tyle, że do tych roszad na pewno doj-
dzie w ciągu najbliższych miesięcy - do-
dał rzecznik. Obydwie uchwały dotyczą-
ce przenosin oddziałów szpitalnych zo-
stały przyjęte w trakcie Rady Powiatu Bę-
dzińskiego, która odbyła się 8 lutego. Tak-
że podczas jej trwania powołano Halinę 
Mentel,�pełniącą�w�latach�90.�obowiązki�
wiceprezydenta i prezydenta Będzina, na 
nieetatowego członka zarządu w miejsce 
Adama Lazara.  ŁD

rADni ZDeCYDoWAli

Galeria czeka na koncepcję

Tereny przy Pogorii nie przypominają miejsca odpoczynku.
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Adres Ilość izb Pow. użytkowa / pow. 
mieszkalna w m2

Wywoław-
cza stawka 

czynszowa za 
1 m2

Wysokość 
wadium Wyposażenie lokalu

Królewska 3/7 bu-
dynek prywatny 4 96,55 / 69,58 4,34 zł 420,00 zł Instalacja elektryczna, wodna, kanalizacyj-

na, łazienka, ogrzewanie piecowe

Piłsudskiego 
12/23 budynek 
Gminy

4 124,45 / 99,68 4,29 zł 534,00 zł Instalacja elektryczna, wodna, kanalizacyj-
na, łazienka, ogrzewanie piecowe

Reymonta 8/3 bu-
dynek w 1/5 cz. 
Gminy, w 4/5 cz. 
prywatny

7 193,00 / 141,00 4,77 zł 921,00 zł Instalacja elektryczna, wodna, kanalizacyj-
na, łazienka, ogrzewanie piecowe

Targowa 18/8 bu-
dynek Gminy 4 101,61 / 70,86 4,29 zł 436,00 zł Instalacja elektryczna, wodna, kanalizacyj-

na, łazienka, ogrzewanie piecowe

Warszawska 6/14 
budynek Wspólno-
ty Mieszkaniowej

4 87,57 / 63,73 3,99 zł 350,00 zł Instalacja elektryczna, wodna, kanalizacyj-
na, wc, ogrzewanie piecowe

Warszawska 6b/4 
budynek Wspólno-
ty Mieszkaniowej

4 130,24 / 86,23 4,20 zł 548,00 zł Instalacja elektryczna, wodna, kanalizacyj-
na, łazienka, ogrzewanie piecowe

3 Maja 5/7 budy-
nek Gminy 4 86,25 / 49,64 4,73 zł 408,00 zł Instalacja elektryczna, wodna,kanalizacyj-

na, gazowa,łazienka,  ogrzewanie piecowe

Wspólna 9/11 bu-
dynek Wspólnoty 
Mieszkaniowej

3 81,98 / 50,92 4,25 zł 349,00 zł Instalacja elektryczna, wodna, kanalizacyj-
na, łazienka, ogrzewanie piecowe

Wspólna 14/1-2 
budynek w 1/3 cz. 
Skarbu Państwa, w 
2/3 cz. prywatny

4 90,02 / 42,09 4,16 zł 375,00 zł Instalacja elektryczna, wodna, kanalizacyj-
na, łazienka, ogrzewanie piecowe

Lp. Adres 
lokalu

Pow. użytk. 
w m² Wyposażenie lokalu UWAGI

Stawka 
minimalna 

netto

1 3 ± go 
Maja 11 84,32

Instalacja elektryczna, 
wodno ± kanalizacyj-
na, c.o, wc

Lokal usytuowany na wysokim parterze, wej-
ście od strony frontowej budynku. Instalacja elek-
tryczna do sprawdzenia

25,00

2
Sobie-
skiego 
3 B

87,14 + piw-
nica 27,28

Instalacja elektrycz-
na, wodno ± kanaliza-
cyjna, wc

Lokal usytuowany od strony frontowej budynku. 
Instalacja elektryczna do sprawdzenia. 15,00

3
Do-
brzań-
skiego 99

pok. 112 ± 
17,79  

pok. 113 ± 
12,50

Instalacja elektryczna, 
c.o. wc - wspólne

Lokale usytuowane na I piętrze w budynku wol-
nostojacym. Instalacja elektryczna do spraw-
dzenia.

10,00

4
Dmow-
skiego 
28E 

93,00
instalacja elektryczna, 
wodno ± kanalizacyj-
na, wc, c.o

Lokal usytuowany w pawilonie. Instalacja elek-
tryczna do sprawdzenia. 16,00

5
Kalino-
wa - pa-
wilon

54,40
instalacja elektryczna, 
wodno ± kanalizacyj-
na, wc, c.o.

Lokal usytuowany na I piętrze w pawilonie. In-
stalacja elektryczna do sprawdzenia. 10,00

6
Modrze-
jowska 
32a

55,13
Instalacja elektryczna, 
wc wspólne z innymi 
użytkownikami budyn-
ku, c.o., klimatyzacja

Lokal usytuowany na I piętrze segmentu A bu-
dynku FORUM, przeznaczony w całości na dzia-
łalność gospodarczą. 

27,00

7
Modrze-
jowska 
32a

98,00
Instalacja elektryczna, 
wc wspólne z innymi 
użytkownikami budyn-
ku, c.o., klimatyzacja

Lokal usytuowany na I piętrze segmentu C bu-
dynku FORUM, przeznaczony w całości na dzia-
łalność gospodarczą. Wejście do lokalu od strony 
ul. Modrzejowskiej. 

39,00

8
War-
szawska 
3/5

32,84
Instalacja elektrycz-
na, telefon, ogrzewa-
nie podłogowe, klima-
tyzacja

Lokal usytuowany w podziemnym Pasażu han-
dlowo- usługowym. Bliższych informacji udziela 
administracja Pasażu pod nr telefonu 368-17-75. 
W lokalu nie może być prowadzona działalność 
gastronomiczna ± typu bar fast ± food w których 
wytwarzane są opary tłuszczu. 

35,00

9
War-
szawska 
3/36

368,76
Instalacja elektrycz-
na, telefon, ogrzewa-
nie podłogowe, klima-
tyzacja

Lokal usytuowany w podziemnym Pasażu han-
dlowo- usługowym. Bliższych informacji udziela 
administracja Pasażu pod nr telefonu 368-17-75. 
Lokal z przeznaczeniem na działalność gastro-
nomiczną. 

45,00

WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA DZIAŁ LOKALI UŻYTKOWYCH pokój nr 44 
tel. (32) 290-18-34 lub 290-18-69

nasz e-mail: lokale.uzytkowe@mzzl.pl

Kryterium wyboru ofert stanowi zaoferowana stawka za najem powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego. Stawka 
czynszu wolnego będzie zwiększana w I kwartale każdego roku o ogłaszany przez GUS średnioroczny wskaźnik cen to-
warów i usług konsumpcyjnych. 
Lokale będące przedmiotem przetargu można oglądać w dniach 18-02-2013r. od godz. 1100 do 1200 oraz  25-02-2013r. 
od godz. 1500 do 1600. 
Z warunkami przetargu można zapoznać się w Dziale Mieszkaniowym pokój nr 36, telefon (32) 290 18 37 lub 36 oraz na 
stronie internetowej www.mzzl.pl

Gmina Sosnowiec - Miejski Zakład Zasobów Lokalowych Zakład Budżetowy w Sosnowcu przy ul. Partyzantów 10a  

WYKAZ LOKALI I GARAŻY DO WYNAJĘCIA POZA PRZETARGIEMWYKAZ LOKALI MIESZKALNYCH DO WYNAJMU Z CZYNSZEM WOLNYM  
W RAMACH PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO



W ZAGŁĘBIU
www.facebook.com/twojezaglebie piątek 15 lutego 2013  |  nr 7 (154) 5

Łukasz Dytko
l.dytko@twojezaglebie.pl

W pierwszych dniach wyraźnie 
odstraszyło to i zniechęciło poten-
cjalnych kierowców. Mimo upły-
wu kolejnych tygodni, pesymi-
stów w dalszym ciągu nie braku-
je. Zdaniem Marcina Suwalskie-
go, właściciela Ośrodka Szkole-
nia Kierowców Sammar, na wpro-
wadzeniu zmian bardzo dużo zy-
skają kursanci. - Podstawą jest to, 
że teraz egzaminu teoretycznego 
nie zda się poprzez wykucie na 
pamięć. Kursant zanim zaliczy 
test, będzie musiał bardzo dogłęb-
nie poznać zasady uczestnictwa 
w ruchu drogowym, więc dzięki 
temu zdanie takiego egzaminu bę-
dzie miało znacznie większą war-
tość - stwierdził Marcin Suwalski. 

Promocję do egzaminu teore-
tycznego kursanci zdobędą po-
przez zaliczenie egzaminu we-
wnętrznego, odbywającego się 
na terenie ośrodków nauki jaz-
dy. - Kursanci mogą robić sobie 
takie testy po każdym wykładzie, 
a poza tym otrzymują materia-
ły dydaktyczne (płyty, książki),  
z których mogą korzystać w domu 
- przyznał instruktor.  

Aktualnie egzamin teoretyczny 
składa się z 500 pytań jednokrot-
nego wyboru. Na egzaminie kur-
sanci otrzymują 32 z nich, a aby 
zdać pomyślnie test trzeba uzy-
skać 68 punktów na 74 możliwe. 

Co ciekawe, do końca lutego liczba 
pytań wzrośnie o 700, a do czerw-
ca o… 2500. 

Obecnie zdawalność teorii w dą-
browskim ośrodku egzaminacyj-
nym nie jest zachwycająca. - Licz-
ba osób zdających egzaminy oscy-
luje w granicach 15-20%, jednak 
są to mylne statystyki, bowiem 
większość osób podchodzących 
do sprawdzenia swoich kompeten-
cji z zakresu teorii, miało już pro-
blemy ze zdaniem tego egzaminu 
jeszcze wtedy, gdy obowiązywały 
stare zasady - mówił Bogdan Kac-
przak, Egzaminator Nadzorujący 
z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego w Katowicach. - My-

ślę, że o realiach zdawalności egza-
minów według nowych przepisów 
będziemy mogli mówić  najwcze-
śniej na początku kwietnia - do-
dał Bogdan Kacprzak. 

Bez entuzjazmu do egzaminów 
teoretycznych podchodzą sami za-
interesowani. - Jest zdecydowanie 
trudniej niż było, więc nie do końca 
rozumiem, po co jeszcze ma zostać 
zwiększona liczba pytań - przeka-
zała Maja. - Jeżeli chce się być do-
brym kierowcą, jeździć bezpiecznie 
i znać obowiązujące zasady ruchu 
drogowego, to trzeba dużo się na-
uczyć. Szkoda tylko, że mało komu 
udaje się zdać od razu - zakończy-
ła Ola. n

Choć to kropla w morzu po-
trzeb, to jednak ta informa-
cja na pewno ucieszy aktyw-
nych sosnowiczan. na górce 
Środulskiej ma powstać snow-
park, być może jeszcze w tym 
sezonie.

O snowpark młodzi sosnowicza-
nie walczą od dłuższego czasu. 
Założyli nawet fanpage w serwisie 
Facebook, aby skupiać osoby, któ-
re popierają tę inicjatywę. "Spra-
wa jest prosta, w Sosnowcu nie 
powstanie żaden snowpark, jeśli 
sami się o to nie postaramy. Utwo-
rzyliśmy tę stronę, aby wspólny-
mi siłami wymusić na mieście So-
snowiec postawienie kilku prze-
szkód na Środuli, tak jak to było 
rok temu. Śnieg jest, chętnych do 
jazdy nie brakuje, więc do boju!"

Bój najprawdopodobniej okaże 
się zwycięski. Sprawą ostatnio za-
jęła się Młodzieżowa Rada Mia-
sta Sosnowca, a jak podkreśla dy-
rektor MOSiR, Rafał Łydek, moż-
liwości jest kilka. - Rozpoznajemy 

temat, a lada dzień będzie decyzja 
w tej sprawie. Jedna z koncepcji to 
stworzenie snowparku w kolejnym 
sezonie, a jego elementy zostały-
by zakupione własnymi środka-
mi - mówi dyrektor.

W Sosnowcu jednak prężnie 
działa grupa osób, które chciały-
by powstania snowparku jeszcze 
w tym sezonie. - W sprawę włą-
czyła się Młodzieżowa Rada Mia-
sta, jest też grupa osób, która chce 
wziąć opiekę nad obiektem - mówi 

Rafał Łydek. Pojawia się także te-
mat ewentualnego inwestora, któ-
ry mógłby użyczyć sprzęt lub na-
wet zainwestować w snowpark.

Obiekt może jeszcze pojawić się 
w tym sezonie i to w trakcie ferii. 
Jednym z terminów jest 24 lute-
go, kiedy to odbędzie się Ekstre-
malne Zakończenie Ferii. Jedną  
z atrakcji mają być zawody snow-
boardowe.

 
pAWeŁ leŚniAk

przejście podziemne w Będzinie 
przy zamku wygląda fatalnie.  

Jest brzydkie i ponure. Ściany są po-
mazane, a z niektórych odpada na-
wet tynk. Gdy tamtędy przechodzę, 
to mam ciarki na plecach- napisa-
ła w liście do redakcji Pani Anna.

- Dlaczego urząd nic z tym nie 
robi? Przecież to przejście znaj-
duje się w centrum miasta, tuż 
koło przystanków tramwajo-
wych, więc wiadomo, że codzien-

nie przechodzi nim kilkaset osób  
z różnych miejscowości - zastana-
wiała się czytelniczka. - Można wzo-
rować się na Dąbrowie Górniczej, 
której podziemia bardzo ładnie wy-
remontowano i wyposażono w mo-
nitoring, ukazując na ogromnych 
tablicach atuty tego miasta - prze-
konywała Pani Anna. Po naszej in-
terwencji okazało się, że owe przej-
ście nie leży w gestii Urzędu Miej-
skiego, a Zarządu Dróg Wojewódz-

kich Województwa Śląskiego w Ka-
towicach. - Generalny remont tego 
przejścia miał miejsce bodajże dwa 
lata temu, więc nie planujemy ko-
lejnej renowacji. Z tego co pamię-
tam, dewastacja podziemi rozpo-
częła się tuż po zakończeniu ostat-
niego remontu - przekazał Ryszard 
Pater, rzecznik prasowy katowickie-
go Zarządu Dróg. Czy zatem miesz-
kańcy zostaną sami z paskudnymi 
przejściami? ŁD

"Jesteś teraz w tramwaju albo 
w autobusie i nie możesz ode-
rwać wzroku od osoby obok? 
napisz o tym do nas" - to nowy 
sposób na znajomość na Face-
book'u. Spotting ogarnął nasz 
region.

W zawrotnym tempie przybywa 
osób, które "lubią to!", a wymia-
na informacji jest coraz większa. 
Swój spottowy, nieoficjalny profil 
mają m.in. KZK GOP, Koleje Ślą-
skie, Uniwersytet Śląski, a ilość ich 
„lajków” można liczyć w setkach. 
To jednak niewiele przy Bibliotece 
Uniwersytetu Warszawskiego - 15 
tysięcy oznaczeń „lubię to!”.

Na czym rzecz polega? Wystar-
czy kogoś zobaczyć, np. w środ-
kach komunikacji miejskiej, prze-
słać informację administratorom 
strony, a oni zamieszczają ją na 
swoim fanpage'u. Może to być spo-
sób na podryw, a czasem na zwró-
cenie na siebie uwagi. Swój spotto-
wy profil ma nawet Sejm, oczywi-
ście z przymrużeniem oka.

"Dziewczyno, która jechałaś  
1 stycznia ze Skargi w stronę So-
snowca o godzinie 8:46 autobu-
sem 808 w leginsach z postaciami 
ze Star Wars'ów, chciałbym Ci po-
wiedzieć, że byłaś słodka i strasz-
nie się śmiałem w duchu, jak od-
rzuciłaś zaloty tego chłopaka. Po-
zdrawiam Cię, może jeszcze kiedyś 
się zobaczymy" albo "Niedzielnym 
wieczorem na linii 808 godz. 21  
z Sca do Kato, mężczyzna w sza-
rej czapce nie potrafił oderwać 
ode mnie wzroku, aczkolwiek chy-

ba miał problem z zagadaniem. 
Umożliwiam - zachęcając."

Teraz swoje spottowe profile 
mają także Sosnowiec oraz Dą-
browa Górnicza. - Zjawisko to ma 
pewien potencjał, jednak duża 
część mieszkańców nie zna nawet 
jego definicji, nie słyszała dotąd  
o nim, nie zrozumiała o co chodzi, 
w związku z czym nie reaguje na za-
proszenia albo nie wysyła wiado-
mości - mówi nam administrator-
ka profilu Spotted Dąbrowa Górni-
cza. - Pomysł założenia takiego pro-
filu powstał podczas przeglądania 
podobnych stron na Facebooku. Ka-
towice, Warszawa, Kraków czy Po-
znań już je posiadają. Pomyśleliśmy 
więc „Dlaczego tego nie przenieść 
do Sosnowca?”. Nasz profil nie bę-
dzie służył tylko nawiązywaniu no-
wych znajomości. W razie zgubie-
nia portfela czy telefonu, jesteśmy 
gotowi pomóc osobie w odnalezie-
niu danego przedmiotu - mówi ad-
min z Sosnowca.

Internet potrafi czynić cuda,  
o czym może świadczyć warszaw-
ski ZTM. Tam udało się już skoja-
rzyć kilka par. Ale, jak podkreśla-
ją administratorzy, profile spotted 
to nie tylko miłość. pl

REKLAMA� 13_02346_2

REKLAMA� 13_00480_1

Spotting nową metodą 
podrywu?Przepisy zmorą kursantów

19 stycznia wprowadzono w życie nowe zasady zdawania 
egzaminu teoretycznego na prawo jazdy. 
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Kursanci mają problem ze zdaniem nowego egzaminu.

Snowboardowy raj w Środuli

Niebezpiecznie w podziemiach
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Górka Środulska otworzy się na amatorów snowboardu.

FO
TO

:  A
RC

H 
TZ

Spełnili marzenie 
Filipa

komputer stacjonarny był najwięk-
szym marzeniem 8-letniego Filipa 

cierpiącego na dystrofię mięśniową Du-
chenne'a powodującą zanik mięśni. Ma-
rzenie młodego sosnowiczanina spełni-
ło się w miniony czwartek, gdy do jego 
mieszkania zawitali dobroczyńcy. 

Pragnienie zostało zrealizowane przez 
fundację Mam Marzenie. – Nasza siedzi-
ba znajduje się w Krakowie, jednak jej 
oddziały są rozmieszczone w całej Polsce - 
podkreślił Krzysztof Włodek, wolontariusz. 
- Pomagamy dzieciom w różnym wieku, 
zmagającym się z chorobami zagrażający-
mi ich życiu - zaznaczył Krzysztof.

Sponsorem zakupu komputera 8-latka 
jest�firma�transportowa�4�Partners.�-�Pod�
koniec ubiegłego roku rozesłaliśmy maile 
wśród�naszych�klientów�z�treścią:�4�grosze�
za�każdy�przejechany�kilometr�od�4�Part-
ners. W grudniu udało nam się przejechać 
80 tys. km, a wszystkie środki przeznaczy-
liśmy na konto fundacji - powiedziała Bar-
bara�Dziechciarz�z��4�Partners.�-�Wzruszy-
ła nas historia Filipa i jesteśmy szczęśliwi, 
że udało nam się pomóc w spełnieniu jego 
marzenia - dodała Barbara Dziechciarz. 

O tym, jak bardzo Filipowi spodobał 
się upragniony prezent świadczył szeroki 
uśmiech na jego twarzy. -  Bardzo się cie-
szę, że dostałem ten komputer. Na pew-
no będę z niego często korzystał, ponie-
waż uwielbiam gry samochodowe – mó-
wił uśmiechnięty chłopiec.

Ten dzień spowodował, że rodzice Fili-
pa choć na chwilę zapomnieli o jego cier-
pieniu.- Jesteśmy bardzo zadowoleni, że 
marzenie syna zostało spełnione i dzięku-
jemy wszystkim, którzy przyczynili się do 
jego realizacji - stwierdził Mariusz, ojciec 
8-latka. - Choroba syna jest nieuleczalna. 
Rozwija się od trzeciego do ósmego roku 
życia, potem tylko postępuje -  zakończył 
rodzic. ŁD

FO
TO
:��Ł
D

Filip nie mógł oderwać wzroku od 
komputera.

Trwa przebudowa  
elektrowni 

rozpoczęła się długo oczekiwana 
„Adaptacja�i�przebudowa�budyn-

ku Galerii Sztuki Współczesnej Elektrow-
nia�w�Czeladzi”,�mająca�na�celu�odtworze-
nie walorów dawnej siedziby Elektrow-
ni KWK Saturn. Powierzchnia użytkowa 
galerii wyniesie blisko 1700m2. – Prze-
prowadzane prace dotyczą m.in. adapta-
cji piwnic na pomieszczenia pod ekspozy-
cje artystyczne, jak i magazyny na ekspo-
naty – mówiła Karolina Juryniec, rzecznik 
prasowy czeladzkiego magistratu. - Cen-
tralnym elementem parteru będzie Sala 
Główna z unikatowymi, zabytkowymi 
urządzeniami, nowoczesna sala konfe-
rencyjno-multimedialna oraz część wy-
stawiennicza wraz z zapleczem sanitar-
nym. Do bryły budynku zostanie dobudo-
wana industrialna klatka schodowa stano-
wiąca komunikację pomiędzy poziomami 
wraz z przeszkloną windą - dodała rzecz-
nik.��Koszt�projektu�wynosi�12�056�040,00�
zł, w tym dofinansowanie z UE w wysoko-
ści�85%�-�10�247�634,00�zł,�a�wkład�wła-
sny�Gminy�Czeladź�to�1�808�406,00�zł.�Re-
alizacja projektu ma zakończyć się do koń-
ca bieżącego roku.  ŁD

INWESTYCJA
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Spotkań w tej sprawie było już 
kilka, jednak żadne nie przynio-
sło wymiernych efektów. Urzęd-
nicy po raz kolejny spotkali się  
z nauczycielami, dyrektorami oraz 
uczniami w miniony wtorek. Wi-
ceprezydent Agnieszka Czechow-
ska-Kopeć zaangażowała w spo-
tkanie przedstawicieli firmy Otti-
ma, Adama i Marka Jabłońskich. 
Ci potwierdzili słuszność stwo-
rzenia dwóch centrów edukacji.  
- W Sosnowcu musi nastąpić 
zmiana modelu kształcenia za-
wodowego i rekomendowane jest 
utworzenie tego typu instytucji 
- przekonywali.

Słowa specjalistów potwierdzały 
tok myślenia naczelnika Wydzia-
łu Edukacji, Piotra Wesołowskie-
go oraz wiceprezydent Agniesz-
ki Czechowskiej-Kopeć, którzy 
postulują powstanie dwóch cen-
trów: Kształcenia Technicznego 
oraz Usług Kreatywnych skupiają-
cych większość szkół technicznych 
i zawodowych w Sosnowcu. Sie-
dziba pierwszego z nich miałaby 
miejsce na Kilińskiego 25, a dru-
giego przy Grota Roweckiego 64.

Jak podkreślali specjaliści, poja-
wia się możliwość redukcji pracow-

ników oświaty, ale nie będą to na-
uczyciele, a np. księgowe. - Takim 
osobom łatwiej będzie znaleźć pra-
cę, aniżeli nauczycielom - mówili.

Po przemówieniu specjalistów 
powstała jeszcze większa konster-
nacja niż przed. - Nie czarujmy 
się, że centrum będzie bolączką 
na wszystkie problemy szkolnic-
twa w mieście. Poza tym, na za-

chodzie nie ma centrów, a jedno 
centrum - mówi dyrektor Zespo-
łu Szkół Mechniaczno-Elektrycz-
nych, Janusz Kosałka.

W międzyczasie w Radzie Mia-
sta pojawiła się nowa koncepcja. 
W jej myśl powstałoby jedno cen-
trum z 4 szkołami. O uzasadnienie 
pokusił się radny, Karol Winiarski, 
który z zawodu jest nauczycielem. 

- Nigdzie nie ma dwóch centrów, 
a podział zaproponowany przez 
autorów projektu jest dość sztucz-
ny i mija się z celem. Nikt nie wie 
do końca, jakie efekty przyniesie. 
Są oczekiwania, są obawy. Pilotaż 
może zatem pokazać, co nasz cze-
ka - mówi samorządowiec.

Nowy projekt to jedno centrum, 
w skład którego weszłyby 4 szko-

ły: obie z Kilińskiego, Zespół Szkół 
Technicznych oraz Zespół Szkół 
Usługowych. Zdaniem samorzą-
dowców, ostatnia placówka cieszy 
się coraz mniejszym zainteresowa-
niem, a jej losy są raczej przesą-
dzone. Wejście w skład centrum 
mogłoby być ratunkiem. Proble-
mem jest jednak fakt, że twórcy 
pierwszej koncepcji, zakładającej 
dwa centra, są całkowicie głusi na 
te propozycje.

Koncepcję pilotażowego pro-
gramu jednego centrum popie-
ra także Związek Nauczycielstwa 
Polskiego. - Ta propozycja jest naj-
bardziej prawdopodobna i słusz-
na. W razie niepowodzenia, jest 
najmniej szkodliwa - mówi prezes 
sosnowieckiego ZNP, Iwona Za-
łucka. - Jeśli siła argumentu zosta-
nie zastąpiona argumentem siły, 
to zmaleją szanse powodzenia  
i zrodzi się opór. Nie wyobrażam 
sobie, że dyrektor będzie realizo-
wał założenia, choć jest przeciw-
ny - mówi Winiarski.

Mieszane uczucia ma więk-
szość uczestników debat i spo-
tkań. Twórcy projektu bowiem nie 
chcą słuchać argumentów prze-
ciwko powstaniu dwóch centrów, 
a jedynie chcą przekonać do swo-
ich racji. Podzieleni są też radni, 
wśród których brakuje jednomyśl-
ności. n

od dłuższego czasu kradzie-
że i uszkodzenia prześladują 
właścicieli samochodów stoją-
cych na parkingu przy ul. An-
dersa 19 i 21 w Będzinie-War-
piu. Duża w tym „zasługa” ro-
słych drzew, które swoją ob-
jętością, zwłaszcza latem, za-
słaniają widok z okien bloków  
w kierunku parkingu. 

Teren między blokami przy ul. 
Andersa 19 i 21 a garażami na-
leży do Urzędu Miejskiego w Bę-
dzinie. W tej sprawie mieszkańcy 
wystosowali już petycję do magi-
stratu z prośbą o wycięcie drzew. 

W przeszłości dochodziło m.in. 
do kradzieży kołpaków, kół, ta-
blic rejestracyjnych czy paliwa  
z baku, niezależnie od marki sa-
mochodu. - Widać, że policjanci 
patrolują naszą okolicę. W nocy 
podjeżdżają radiowozem, wysia-
dają z niego i świecą latarkami 
po stojących tu pojazdach, jed-
nak wiadomo, że nie mogą przez 
cały czas patrolować tego miejsca, 

a jednostki jeżeli chcą, to zawsze 
znajdą sposób, aby coś ukraść lub 
przynajmniej uszkodzić - mówił 
jeden z lokatorów bloku przy ul. 
Andersa 21. - W rejonie osiedla 
Warpie od początku 2013 roku 
doszło do pięciu zdarzeń doty-
czących m.in. kradzieży przed-
miotów wartościowych znajdują-

cych się wewnątrz samochodów 
(kilka innych zdarzeń nie zosta-
ło zgłoszonych na policję - wyj. 
red.), dlatego też apelujemy do 
mieszkańców o zgłaszanie do nas 
każdej sprawy, nawet gdy ta wy-
daje się być błahą. To dla policji 
może okazać się bardzo przydat-
ne i pomoże nam w zatrzymaniu 

przestępcy - przekazał Paweł Ło-
tocki, rzecznik prasowy Komen-
dy Powiatowej Policji w Będzinie. 

W ostatnich tygodniach uszko-
dzeniom uległy dwa samochody 
stojące na tamtejszym parkingu.   
W nocy, na przełomie stycznia  
i lutego złodzieje wybili szybę  
w jednym z aut, ukradli radio  
i uciekli. Do niecodziennego zda-
rzenia doszło też w miniony week-
end. - W momencie wsiadania do 
samochodu zauważyłem, że na 
jego dachu… leży kawałek kafel-
ka, za pomocą którego niezna-
ny sprawca zrobił wgniecenia  
w masce pojazdu - mówił kolejny 
z mieszkańców. - Inna sprawa, że 
gruz składający się z płytek leżał 
tuż obok sąsiedniego śmietnika 
-  dodał po chwili.

 Niestety, mimo ewentualnej 
wycinki, mieszkańcy Warpia na-
dal nie będą mieć pewności, że 
„złodzieje spoczną na laurach”, 
jednak możliwe, że brak drzew 
zniechęci przestępców do dzia-
łania.  ŁD

Ferie zimowe już na półmetku? 
uczniowie lokalnych szkół nie 
mają się czym martwić, bowiem 
na drugi tydzień wolnego pla-
cówki w naszym regionie za-
planowały mnóstwo atrakcji. 
 
MOSiR w Sosnowcu zaprasza 
m.in. na basen przy ul. Żerom-
skiego 5, codziennie w godz. 6.00 
- 22.00 oraz na ogólnodostęp-
ne ślizgawki zlokalizowane przy 
Stadionie Zimowym codziennie  
w godz. 11:00-12.00, 12.30-13.30, 
14:00-15.00. W Teatrze Zagłębia, we 
wtorek o godz. 10.00, zostanie wy-
stawiony spektakl pt.: „Alicja w Kra-
inie Czarów”, a w Miejskim Domu 
Kultury w Kazimierzu odbędą się 
m.in. warsztaty teatralne (wto-
rek, środa, czwartek, godz. 14.00 
- 16.00).  Co ciekawego wydarzy się  
w Będzinie? W poniedziałek w tu-
tejszym Ośrodku Kultury odbędą 
się zajęcia z brazylijskiego ju-jitsu 
(godz. 10.00 - 11.30), a we wtorek z 
capoeiry (10.00 - 12.00). Z kolei na 
lodowisku (od godz. 16.45) odbę-
dzie się kolejna odsłona nauki jaz-
dy na łyżwach, natomiast w środę 

o godz. 11.30 w Szkole Podstawo-
wej nr 10 zostanie zorganizowany 
kolejny pokaz zumby. 

W Hali Centrum w Dąbrowie 
Górniczej, w środę (godz. 12.00 - 
15.00), odbędą się zajęcia dla dzieci 
i młodzieży koszykówki, a w piątek 
piłki nożnej (godz. 12.00 - 15.00). 
Uczniów zaprasza również MBP 
na zajęcia edukacyjne o kosmosie 
(wtorek, godz. 12.00), spektakl te-
atralny „O proroku Jonaszu i synu 
marnotrawnym” (wtorek, godz. 
11.00) czy zajęcia edukacyjne doty-
czące Zakopanego (czwartek, godz. 
10.00). Aktywnie będzie również  
w czeladzkiej Hali MOSiR, w któ-
rej odbędą się Turnieje Piłki Noż-
nej we wtorek i czwartek (godz. 
10.00), natomiast na poniedzia-
łek, środę i piątek zaplanowano 
biegi rekreacyjne (godz. 16.00). 
W Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej zostaną zorganizowane warsz-
taty literacko-plastyczne dla dzieci  
w wieku 7-12 lat (poniedzia-
łek, środa, piątek  w godz. 09.00 
-11.00). ŁD

WIĘCEJ O FERIACH  
NA WWW.TWOJEZAGLEBIE.PL

Drzewa sprzymierzeńcami złodziei
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W Zagłębiu nie zabraknie zimowych atrakcji.

Ferie zimowe w regionie
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Większość mieszkańców domaga się wycinki/przycinki drzew.

Jedno zamiast dwóch centrów?
Naciski ze strony nauczycieli oraz środowisk związanych z sosnowiecką oświatą  mogą się  
przyczynić do zmiany planu stworzenia centrów edukacji. Nowa koncepcja mówi o jednym  
centrum, jednak także nie ma na nią zgody.

Uczniowie szkół zawodowych i techników martwią się o swoje szkoły.
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Miejska Biblioteka publiczna w 
Sosnowcu ogłosiła, że wkrót-
ce firma windykacyjna zajmie 
się egzekwowaniem należno-
ści od czytelników.

Dyrekcja Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej im. Gustawa Daniłow-
skiego w Sosnowcu poinformo-
wała, że w 1 lutego 2013 r. ogło-

siła przetarg nieograniczony na 
windykację wierzytelności w celu 
skutecznego dochodzenia zwrotu 
przetrzymywanych przez czytelni-
ków książek oraz wyegzekwowa-
nia naliczonych kar. - Podejmo-
wane przez naszą instytucję dzia-
łania, zgodnie z zapisami ustawo-
wymi i regulaminowymi, mają na 
celu przeciwdziałanie rozprasza-

niu zbiorów bibliotecznych po-
zyskanych ze środków publicz-
nych, a tym samym zwiększenie 
ich dostępności dla wszystkich 
użytkowników Biblioteki - czy-
tamy w oświadczeniu.

Dla tych, którzy nie oddali swo-
ich książek lub zalegają z opłace-
niem kar jest jednak światełko w 
tunelu. - Osoby, które uregulują 

swoje zaległości do końca 28 lu-
tego 2013, nie trafią na listy win-
dykacyjne - informuje dyrekcja.

Niewywiązanie się z regulami-
nowych zobowiązań, oprócz na-
liczenia kary powoduje blokadę 
konta czytelniczego we wszyst-
kich placówkach sieci Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Sosnowcu.
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Wielki koncert 
na małym ekranie

niecodzienne widowisko poświęcone 
Powstaniu Styczniowemu z udzia-

łem czołówki polskiej sceny hiphopowej, 
a także innych artystów w końcu będzie 
można obejrzeć w TVP.
1�lutego�wykonawcy�grali�"na�żywo"",�

dokonując kompilacji nurtów współcze-
snej muzyki: od hip-hopu do ciężkiego 
rocka. Artyści zaprezentowali pieśni po-
chodzące z okresu Powstania Styczniowe-
go w nowych współczesnych aranżacjach, 
a także utwory własne i specjalnie skom-
ponowane na potrzeby koncertu. Nieco-
dziennej muzyce towarzyszyły porywa-
jące wizualizacje wydarzeń z okresu po-
wstania. Obrazy wyświetlane na olbrzy-
mim ekranie za plecami artystów stano-
wiły�„żywą�scenografię"�oraz�uzupełnienie�
przekazu słowno-muzycznego. 

By filmowe sekwencje mogły powstać, 
do pracy zaangażowano ponad setkę sta-
tystów�(wśród�nich�uczniów�II�Liceum�
Ogólnokształcącego w Sosnowcu, człon-
ków grup rekonstrukcyjnych, pracowni-
ków katowickiego IPN). Ogółem koncert 
w Sosnowcu obejrzało ponad trzy tysiące 
osób. Wśród widzów przeważała młodzież 
z�Zagłębia�i�ze�Śląska,�w�tym�wiele�osób�z�
biało-czerwonymi sztandarami.

Nie przypadkiem koncert odbył się w 
Sosnowcu. To właśnie tutaj 6 lutego 1863 
roku doszło do potyczki, w wyniku któ-
rej oddział powstańczy pod dowództwem 
Apolinarego Kurowskiego odniósł zwycię-
stwo nad przeważającymi siłami rosyjski-
mi. Doprowadziło to do całkowitego wy-
zwolenia i proklamowania na tych tere-
nach władzy Rządu Narodowego.

Na telewizyjną premierę pokazu kon-
certu�„Za�Wolność�-�1863”�zapraszamy�do�
TVP 1 - 17 lutego 2013 r. o godz. 13.15. 
 oprAC. pl

POWSTANIE STYCZNIOWE

Windykacja w sosnowieckiej bibliotece
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Panie Mecenasie, jestem w trudnej sytuacji fi nansowej, dlatego 
chciałam się dowiedzieć, komu i na jakich zasadach przysługują 
lokale socjalne oraz czy jest jakiś akt prawny, który reguluje związane 
z tym kwestie?
 
Lokale socjalne zostały uregulowane w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochro-
nie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilne-
go. Gmina z zasobu mieszkaniowego wydziela część lokali, które przeznacza się na 
wynajem jako lokale socjalne. Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na czas 
oznaczony. Umowa najmu lokalu socjalnego z reguły może być zawarta z osobą, któ-
ra nie ma tytułu prawnego do lokalu i której dochody gospodarstwa domowego 
nie przekraczają wysokości określonej w uchwale rady gminy. Ponadto o uprawnie-
niu do otrzymania lokalu socjalnego może orzec sąd w wyroku nakazującym opróż-
nienie zajmowanego do tej pory lokalu. Umowę najmu lokalu socjalnego można po 
upływie oznaczonego w niej czasu przedłużyć na następny okres, jeżeli najemca na-
dal znajduje się w sytuacji uzasadniającej zawarcie takiej umowy. Stawka czynszu za 
lokal socjalny nie może przekraczać połowy stawki najniższego czyn-
szu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym. Pra-
wo do lokalu socjalnego nie przysługuje osobie, która samowol-
nie zajmuje lokal i wobec której sąd nakazał opróżnienie loka-
lu, chyba że przyznanie lokalu socjalnego byłoby w świetle 
zasad współżycia społecznego szczególnie usprawiedliwio-
ne. Gmina może wypowiedzieć najem lokalu socjalnego 
bez zachowania terminu wypowiedzenia, jeżeli najem-
ca uzyskał tytuł prawny do innego lokalu i może uży-
wać tego lokalu.
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REPERTUARY 15-21.02.2013

preMierY
TAJEMNICA WESTERPLATTE  9.45, 12.15, 14.45, 20.15 
SZKLANA PUŁAPKA 5  11.15, 16.00, 18.00, 19.30, 21.45
PIĘKNE ISTOTY  9.00, 13.30, 16.00, 19.00

poZoStAŁe tYtuŁY
PORADNIK POZYTYWNEGO MYŚLENIA  13.15, 15.45, 18.30
DROGÓWKA  11.00, 13.30, 17.00, 20.00, 22.30 
NIEULOTNE  21.30
NIEMOŻLIWE  21.00
MOVIE 43  18.15

FilMY DlA DZieCi
ZAMBEZIA  11.15, 17.15
ZAMBEZIA 3D 9.30, 15.15
RALPH DEMOLKA  9.00
RALPH DEMOLKA 3D  13.00
PRAWIE JAK GLADIATOR 3D  11.30

kino preMieroWe
PIĘKNE ISTOTY 12:20, 15:00, 17:40, 20:20
SZKLANA PUŁAPKA 5 11:00, 13:10, 15:10, 17:20, 19:30, 21:40
TAJEMNICA WESTERPLATTE 11:15, 15:45, 18:15, 20:45

BieŻąCY repertuAr
DJANGO 13:00
DROGÓWKA 16:30, 19:00, 21:30
HOBBIT 2D NAPISY 10:00
NIEMOŻLIWE 18:00, 20:30
NIEULOTNE 13:45
PAMIĘTNIK POZYTYWNEGO MYŚLENIA 16:15, 18:45, 21:15

kino FAMiliJne
PRAWIE JAK GLADIATOR 2D 10:30
RALPH DEMOLKA 3D 12:10
RALPH DEMOLKA 2D 10:00, 14:20
STRAŻNICY MARZEŃ 2D 12:00
ZAMBEZIA 3D 16:00
ZAMBEZIA 2D 10:15, 14:00
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W połowie marca na terenie kina 
KADR  ruszy projekt pilotażowy 

„Usłysz�fi�lm.�Kinomani�audiodeskrypcji”�z�
myślą o podopiecznych z Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego dla Dzieci Słabo  Wi-
dzących i Niewidomych w Dąbrowie Gór-
niczej.

O szczegółach programu opowiedział 
naszemu tygodnikowi Grzegorz Drygała z 
Pałacu Kultury Zagłębia. - Takie osoby są 
praktycznie wykluczone z uczestnictwa w 
życiu kulturalnym, a my chcemy to zmie-
nić i umożliwić im uczestnictwo w sean-
sach fi lmowych, a z czasem i w różnych 
wystawach czy przedstawieniach teatral-
nych. W trakcie trwania programu zosta-
ną zaprezentowane takie fi lmy jak m.in.: 
„Dzień�Świra”�czy�„Hugo�i�jego�wynalaz-
ki”�-�przekazał�koordynator�całego�pro-
jektu. - Po projekcjach wręczymy nauczy-
cielom scenariusz lekcji, który posłuży im 
do prowadzenia zajęć w placówce - do-
dał rozmówca. 

Projekt otrzymał dofi nansowanie z 
Fundacji Orange. - Myśleliśmy o tym już 
od dawna, złożyliśmy odpowiedni wnio-
sek, znalazły się pieniądze na realizację 
tego celu, więc jesteśmy usatysfakcjono-
wani  - zakończył Grzegorz Drygała. Pro-
jekt pilotażowy rozpocznie swoje funkcjo-
nowanie�19�marca�i�potrwa�do�maja,�jed-
nak przynajmniej na razie będzie miał 
charakter zamknięty. ŁD

grupa Fotografi czna 4photo 
wspólnie z Centrum Infor-

macji Miejskiej w Sosnowcu za-
prasza 16 lutego na kolejne spo-
tkanie z cyklu „Cafe pod Migaw-
ką”. Tym razem gościem będzie 
znany i ceniony fotoreporter, czło-
nek ZPAF – Józef Wolny.

Od 1983 r. aktywnie uczestni-
czył w pracach Katowickiego To-
warzystwa Fotografi cznego, biorąc 
udział w wielu wystawach, kon-
kursach i prezentacjach. Zawodo-
wo związany był jako etatowy fo-
toreporter z tygodnikami: ”Pano-
rama”, „Katolik”, „Gazeta Wybor-
cza”, ”Superexpress”. Obecnie pra-
cuje w tygodniku „Gość Niedziel-
ny” jako fotoedytor i szef działu 
foto. Zainicjował spotkania Ślą-

skiego Towarzystwa Fotografi cz-
nego. Uczestnik wystawy „Kon-
takty 2000”. Na spotkaniu będzie-

my mieli okazję zobaczyć zapiera-
jący dech w piersiach fotorepor-
taż z „ludzkiego piekła” zrealizo-
wany po trzęsieniu ziemi na Haiti. 

Na spotkanie warto przynieść 
swoją najciekawszą fotografię 
reportażową (najlepiej wydruk 
w formacie 20cmx30cm) - pra-
ce zostaną omówione i ocenio-
ne przez naszego gościa. Autor 
najciekawszej fotografi i zostanie 
nagrodzony drobnym upomin-
kiem od 4photo i CIMu. Dostar-
czone fotografi e będą prezento-
wane w galerii „Cafe pod Migaw-
ką” przez miesiąc, aż do kolejne-
go spotkania.

Spotkanie odbędzie się w sobo-
tę, 16 lutego o godzinie 10.

oprAC. pl

"Usłysz fi lm" w Kadrze

Cafe pod Migawką po raz drugi

15.02 piątek 
PRAWDA 19:00

16.02 SoBotA 
PRYWATNA KLINIKA  18:00

17.02 nieDZielA 
SZALONE NOŻYCZKI 18:00

19.02 Wtorek 
ALICJA W KRAINIE CZARÓW 10:00

21.02 CZWArtek 
KORZENIEC 19:00

Setki mieszkańców Sosnowca 
doświadczyły niezwykłego wi-

dowiska, które rozegrało się w sa-
mym centrum miasta. Powstań-
cy 1863 roku pokonali zaborców 
i opanowali dworzec.

Inscenizacja trwała ok. 30 mi-
nut. - Nie była to dokładna rekon-
strukcja tamtych wydarzeń, a in-
scenizacja, widowisko. Co najważ-
niejsze, udało nam się tym zain-
teresować mieszkańców. To było 
dokładnie to miejsce, mogliśmy 
się więc cofnąć w czasie - mówi 
Krzysztof Borda, autor scenariu-
sza sobotniej inscenizacji. Wyczyn 
powstańców oglądały setki miesz-
kańców Sosnowca oraz innych 
miast. - Zmieniliśmy spojrzenie 
sosnowiczan na dworzec i budy-
nek, naprawę warto było - dodaje.

Historycznie większość wyda-
rzeń rozgrywała się wewnątrz bu-
dynku dworcowego. - Rosjanie za-
barykadowali się w środku, a po-
wstańcy po trzecim szturmie wdar-
li się do środka. Wyciągnęliśmy 
te wydarzenia przed dworzec. Te-
ren był trudny, ale wydaje mi się, 
że było dobrze - zakończył autor 
scenariusza. pl

Niezwykłe widowisko w Sosnowcu
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W inscenizacji wzięły udział cztery grupy rekonstrukcyjne.

OGŁOSZENIA DROBNE
Auto-Moto

 n Autoskup-�każde,�najlepiej�płacę.�Tel.�888-666-791�

 n MAREX - skupujemy samochody do kasacji, w każdym 
stanie� technicznym� i�wizualnym� (używane,� uszkodzone,�
powypadkowe). Oferujemy własny transport, płatność 
gotówką, wydajemy zaświadczenia o demontażu. Tel. 
696-084-295,�800-180-001�(infolinia�bezpłatna).

uSŁugi
FINANSE

 n Ale szybka gotówka - nawet 5000 zł!
Proste zasady, bez zbędnych formalności. 
Provident�Polska�S.A.�-�600�400�295�
(opłata�wg�taryfy�operatora)

 n

 n Pożyczki�chwilówki�najtańsze�na�Śląsku!!!�Bez�
opłat wstępnych. Możliwy dojazd kuriera. Katowice ul. 
Warszawska�51.�Tel.�777-2000,�690-900-660

INNE
 n   

 n

 n Szkolenia zawodowe, obsługa BHP i P.POŻ., 
szkolenia operatora wózka widłowego. Tel. 605-888-
578, www.phus-atut.pl

 n Legalizacja gaśnic. Tel. 605-888-578, 
www.phus-atut.pl 

 n Agent�ochrony�-�kursy�do�licencji,� raty.�32/203�27�
01,�605�294�324

 n Meble� na� wymiar.� Tel.� 509� 016� 918.

BUDOWLANO-REMONTOWE
 n Usługi elektryczne. Tel. 511-720-085.

prACA
DAM PRACĘ

 n Opiekunki,�Niemcy.�Tel.�32�209�20�16.

 n Biuro handlowe w Katowicach zatrudni do pracy. 
Tel.�795-117-142

 n

 n

 n

nieruCHoMoŚCi
MIESZKANIE SPRZEDAM

 n Sprzedam�mieszkanie�37.70�m2�(wysoki�standard)�
w czystej ekologicznie, agroturystycznej miejscowości 
– Debrzno - pomorskie. W pobliżu piękne duże jezioro, 
przychodnia, market, sklepy. Oferta bez pośredników, 
bez�prowizji�665�139�776�

 n "VADEMECUM"� oprawa� wesel� oraz� imprez�
fi rmowych tel. 605-888-578

 n Hurtownia elektryczna w Dąbrowie Górniczej 
poszukuje pracowników ze znajomością branży 
elektrotechnicznej. praca.da@el12.pl

Największy zbiór 
w regionie
Miejska Biblioteka Publiczna w Dą-

browie Górniczej dysponuje naj-
większym zbiorem prasy w naszym regio-
nie. Dla jej czytelników w bieżącej pre-
numeracie czekają aż 202 rozmaite tytu-
ły. Bardzo dużym zainteresowaniem cie-
szą się dzienniki ogólnopolskie, takie jak 
Rzeczpospolita,�Fakt�czy�Super�Express�czy�
tygodniki opiniotwórcze: Wprost, Polityka. 
Tegoroczna prenumerata składa się z cza-
sopism skierowanych do wędkarzy, rowe-
rzystów, miłośników sportów wodnych, 
motoryzacji czy osób kochających góry.  
Nie brakuje też prasy kobiecej. Pisma udo-
stępniane są zarówno na miejscu, jak i na 
zewnątrz. Jednorazowo można wypoży-
czyć maksymalnie sześć tytułów. Termin 
zwrotu wynosi do siedmiu dni kalendarzo-
wych.  oprAC ŁD.

Gość pierwszego spotkania, 
Stanisław Michalski.

FO
TO
:��4
PH
OT
O.
PL

Niezwykły projekt bedzie miał 
miejsce w kinie Kadr.
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 n Gotówkowe, Konsolidacyjne, Chwilówki BEZ 
OGRANICZEŃ, Sosnowiec tel.  32 793 53 73, Katowice 
tel. 32 725 29 35, Siemianowice tel. 32 724 89 27

 n Człowiek magnez Jan Wróblewski mistrz 
bioenergoterapeuta, radiesteta, magnetyzer. www.
jwenergomag.com.�Tel�515-423-533.
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W grupie A wystąpią: Zagłębie So-
snowiec, Unia Ząbkowice i Stra-
żak Mierzęcice, natomiast w gru-
pie B zagrają: Górnik Piaski, Za-
głębiak Dąbrowa Górnicza i Za-
głębie Sosnowiec (juniorzy starsi).  
Kto faworytem? - Oczywiście Za-
głębie Dąbrowskie. Organizujemy 
tę imprezę już po raz 18.  i jeste-
śmy z tego powodu bardzo szczę-
śliwi - podkreślił Leszczek Baczyń-
ski, prezes Zagłębia. - Zwycięzca 
tradycyjnie otrzyma puchar prze-
chodni, a najlepszym piłkarzom 
wręczymy nagrody indywidual-
ne - dodał prezes. 

W trakcie imprezy, jak co roku, 
nie zabraknie licznych atrakcji. 
- Podczas turnieju zostanie zapre-
zentowana kadra naszego zespołu 
na rundę wiosenną bieżącego se-
zonu, odbędzie się  pokaz fi lmo-
wy fragmentów prezentacji Polski 
z udziałem Włodzimierza Mazu-
ra, przygotujemy także liczne kon-
kursy dla kibiców - wyliczał Leszek 
Baczyński, który przyznał, że za-
stanawiał się nad organizacją takiej 
imprezy latem. - Były takie plany, 
jednak z racji braku wolnych ter-
minów jest to niemożliwe, ponie-

waż przerwa między końcem run-
dywiosennej, a początkiem rundy 
jesiennej jest bardzo krótka. W do-
datku my dużo wcześniej kończy-
my i zaczynami rozgrywki niż ze-
społy z niższych lig – wytłumaczył 
sternik Zagłębia. Początek impre-
zy zaplanowano na godz. 13.00.  
- Wstęp na turniej kosztuje 10 zł, 
a cały uzyskany dochód zostanie 
przekazany najbliższej rodzinie 

Włodzimierza Mazura - zakoń-
czył Leszek Baczyński. 

W XVII edycji Halowych Mi-
strzostw Zagłębia Dąbrowskiego 
triumfowali Czarni Sosnowiec, 
którzy kilka miesięcy temu znik-
nęli z piłkarskiej mapy Polski. 
Drugą pozycję zajęło Zagłębie, 
a trzecią Sarmacja Będzin. 

Włodzimierz Mazur (1954-
1988) był uczestnikiem Mi-

strzostw Świata w 1978 roku 
w Argentynie, a w latach 1977-
1978 sięgnął dwukrotnie po Pu-
char Polski, reprezentując wów-
czas barwy sosnowieckiego Zagłę-
bia, w którym występował od 1973 
do 1983 i od 1985 do 1986 roku. W 
swojej wieloletniej karierze uspo-
sobiony ofensywnie zawodnik grał 
także we francuskim Stade Renna-
is oraz w Górniku Wojkowice. n

Siatkarki tauronu MkS Dą-
browa górnicza zajęły dru-
gie miejsce na fi niszu rundy 
zasadniczej, dzięki czemu ry-
walizację w play-off  z impe-
lem gwardią Wrocław rozpocz-
ną od dwóch spotkań we wła-
snej hali. 

Pozycję wicelidera dąbrowianki 
zapewniły sobie 9 lutego, kiedy to 
pokonały u siebie Pałac Bydgoszcz 
3:0 (25:17, 25:11, 25:22). - Cieszę 
się, że nasz zespół potrafi ł zagrać 
na dobrym poziomie i wygrać to 
spotkanie za trzy punkty mimo 
tego, iż przeciwniczki zaskakiwa-
ły nas niekonwencjonalnymi ak-
cjami - powiedziała na pomeczo-
wej konferencji Magdalena Śliwa, 
rozgrywająca dąbrowskich siat-
karek. - Tym zwycięstwem ucię-
liśmy wszelkie spekulacje doty-
czące tego, że będziemy kombi-
nować, co do „ustawienia” się 
w fazie play-off .  Mecz nie był ła-
twy, był momentami nerwowy, 
ale wygrany - przyznał Waldemar 
Kawka, trener Tauronu. Siatkarki 
z Zagłębia Dąbrowskiego w pierw-

szym etapie rozgrywek zgroma-
dziły na swoim koncie 39 punk-
tów, na co złożyło się 14 zwycięstw 
i 4 porażki. - Teraz mamy kilka dni 
odpoczynku, to będzie pożyteczne 
dla wszystkich. Jesteśmy pozytyw-
nie nastawione, mamy trochę cza-
su, by potrenować. Jeśli osiągnie-
my odpowiedni poziom, to poko-
namy wszystkie rywalki - stwier-
dziła Charlotte Leys,  przyjmująca 
Tauronu. Pierwsze dwa spotkania 
w play-off  (zespoły grają do trzech 
zwycięstw) dąbrowianki rozegra-
ją w Hali Centrum 16 i 17 marca. 
Kolejny mecz odbędzie się 23 mar-
ca we Wrocławiu, a jeśli ta rywa-

lizacja nadal nie będzie rozstrzy-
gnięta, to kolejne spotkanie zo-
stanie rozegrane 24 marca także 
na terenie rywalek. Jeżeli po czte-
rech spotkaniach nadal nie po-
znamy półfi nalisty, wówczas oby-
dwie ekipy spotkają się ponownie 
w Dąbrowie Górniczej 27 marca. 
W międzyczasie siatkarki Tauro-
nu powalczą o Puchar Polski. Swo-
je ćwierćfi nałowe mecze rozegra-
ją 27 lutego i 6 marca, a ich poten-
cjalnymi rywalkami będą siatkar-
ki z Piły bądź Legionowa. Turniej 
fi nałowy z udziałem czterech naj-
lepszych zespołów zostanie roze-
grany 9-10 marca w Pile.  ŁD

MkS Banimex�Będzin�pokonał�u siebie Pekpol Ostrołę-
ka 3:2, a tym samym przerwał passę dwóch 
porażek z rzędu. W ostatnich dziewięciu ko-
lejkach będzinianie triumfowali tylko dwu-
krotnie. Spotkanie z Pekpolem pełne było 
wzlotów i upadków. Gospodarze wygra-
li pierwszą, trzecią i piątą partię, kolejno do 
16, 20 i 10, natomiast goście zwyciężyli w 

drugiej i czwartej odsłonie do 20 i 13. Sta-
tuetkę dla MVP sobotniego starcia otrzymał 
Grzegorz Wojtowicz, grający w będzińskim 
MKS-ie na pozycji przyjmującego. - Bar-
dzo się cieszymy z przełamania w spotka-
niu z mocnym rywalem. Uważam, że po 
ostatnich niepowodzeniach zasłużyliśmy na 
zwycięstwo, choć pozostał niedosyt, bo nie 
udało się nam wygrać za trzy punkty - pod-

sumował spotkanie Rafał Legień, szkole-
niowiec gospodarzy. Po 17 seriach spotkań 
MKS zajmuje w tabeli szóste miejsce. Kolej-
ne zawody będzinianie rozegrają 16 lutego 
w Jaworznie z tamtejszym Energetykiem. 
- Musimy podejść z maksymalnym zaanga-
żowaniem do każdego spotkania, mimo że 
zespół z Jaworzna jest ostatni w tabeli - za-
powiedział Rafał Legień.  ŁD

Finał Mazura 17 lutego
To będzie prawdziwe piłkarskie święto w naszym regionie. 

Włodzimierz Mazur (pierwszy od lewej, górny rząd) był jedną z największych gwiazd sosnowieckiej piłki.
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Tauron rozpoczyna play-off 

Trudny tydzień Zagłębia
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Dąbrowianki liczą na medal Mistrzostw Polski

Zagłębie Sosnowiec jest na półmetku przygotowań do rundy wiosennej.

Wygrana po tie-breaku

nasz drugoligowiec jest na 
półmetku przygotowań do 
rundy rewanżowej ii ligi. So-
snowiczanie mierzą się z sil-
nymi rywalami, a będzie jesz-
cze trudniej.

W minionym tygodniu Zagłębie 
podjęło dwa zespoły. W weekend 
rywalem była walcząca o awans do 
Ekstraklasy Miedź Legnica. Za-
głębie prezentowało się dobrze, 
szczególnie do czasu przeprowa-
dzonych zmian. Pierwszą bramkę 
w meczu zdobył Tomasz Szatan, a 
asystę na swoim koncie zapisał Łu-
kasz Grube. Wcześniej gola mógł 
jeszcze zdobyć Rafał Jankowski, 
ale trafi ł w poprzeczkę. Po prze-
prowadzonych zmianach sosnowi-
czanie zmienili styl gry, a do głosu 
doszli goście. Dwie bramki strza-
łami z dystansu zdobył były repre-
zentant Polski, Wojciech Łobo-
dziński. - Zespół prezentował się 
bardzo dobrze do momentu prze-
prowadzenia zmian. Cieszy fakt, 
że prowadziliśmy grę, ale zabra-
kło nam wykończenia – przyznał 
trener, Mirosław Kmieć.

W środę do Sosnowca przyjechał 
lider II ligi wschodniej, Puszcza 
Niepołomice. Od pierwszych minut 
Zagłębie zagrało mocno ofensyw-
nie i miało kilka okazji do zdobycia 
bramki. W końcu udało się to Ra-
fałowi Jankowskiemu, który w 42. 
minucie uderzył z rzutu wolnego. 
Piłka odbiła się od nóg defensorów 
Puszczy stojących w murze, zmy-
liła bramkarza i wpadła do siatki.

Sosnowiczanie po zmianie 
stron i kilku zmianach w skła-
dzie, mogli podwyższyć. Dosko-
nałej sytuacji nie wykorzystał jed-
nak Hubert Tylec. Do bramki tra-
fi li za to goście za sprawą Pawła 
Moskwika. Na prowadzenie Za-
głębie wyszło po bramce Łukasza 
Matusiaka, który wykończył do-
skonałe podanie za plecy obroń-
ców Dawida Weissa. Wynik meczu 
ustalił wyśmienitym uderzeniem 
z rzutu wolnego Tomasz Księżyc.

W defensywie sosnowiczan w 
2. połowie zagrał Cody Shields, 
23-letni Amerykanin, który na 
co dzień gra w V lidze niemiec-
kiej. Zawodnik jednak na pewno 
nie zostanie w Sosnowcu.

Trener Zagłębia, Mirosław 
Kmieć nie krył zadowolenia po me-
czu. - Jestem zaskoczony grą Pusz-
czy, grali bardzo dobrze, ale my też 
ich przytłoczyliśmy. Nas nie ma ce-
chować jakaś rewelacyjna technika 
czy skuteczność. Nas ma cechować 
waleczność, zaangażowanie, dyna-
mika, agresja - te cechy charaktery-
zują II ligę. Tu nie ma wirtuozów, 
pokazałem drużynie drogę, którą 
mamy iść – powiedział.

Ostatnio Zagłębie testowało 
Czecha, Tomasa Docekala. Ten 
jednak w drużynie się nie spraw-
dził i na razie nie zanosi się na 
wzmocnienie linii ofensywnej. 
- Mamy bardzo dobrych zawod-
ników, Rafał Jankowski nam się 
trochę zablokował, ale za chwilę 
się przełamie i wróci. Nie ma Do-
cekala, będzie Tylec, może będzie 
ktoś inny. Nic się nie skończyło, 
mamy jeszcze czas – przyznaje.

W sobotę Zagłębie już na Sta-
dionie Ludowym zagra z Wisłą 
Kraków (12.00), a w czwartek z 
Górnikiem Zabrze (17.00). - Nogi 
mają nie drżeć. Dotychczas wyszli-
śmy naprzeciwko bardzo dobrej 
Miedzi, GKS też prezentował wy-
soki poziom. Mimo to podjęliśmy 
równorzędną walkę. Mało tego, pił-
karze zobaczyli, że można rywali-
zować z każdym, a bać to się moż-
na śmierci. Grałem kiedyś z Wisłą, 
ówczesnym mistrzem Polski, wy-
graliśmy 1:0. Nie możemy się bać 
przeciwnika czy to z Ekstraklasy, 
czy I ligi. Ja jestem optymistycznie 
nastawiony – zakończył Kmieć.

W 6 sparingach rozegranych 
w 2013 roku Zagłębie dwukrot-
nie wygrało, raz mecz zakończył 
się remisem, a trzykrotnie musia-
ło uznać wyższość rywali. Stosu-
nek bramek 10:9.

pAWeŁ leŚniAk

Koszykarze 
przegrali w hicie
MkS Dąbrowa Górnicza 

uległ w środowym hi-
cie�23.�kolejki�I�ligi�koszykarzy�Śląskowi�
Wrocław 78:87. Niestety dąbrowianie nie 
wykorzystali ani przewagi własnego par-
kietu, ani głośnego dopingu licznie przy-
byłej publiczności.

Po 10 minutach gospodarze minimal-
nie, ale prowadzili 18:17, co dawało duże 
powody do optymizmu na dalszą część 
pojedynku z faworyzowanym przeciwni-
kiem, jednak już w drugiej kwarcie domi-
nację przejęli właśnie wrocławianie i to 
oni schodzili do szatni na przerwę, pro-
wadząc�40:35.�W�trzeciej�„ćwiartce”�go-
ście�powiększyli�swoją�przewagę�(66:55)�
i wydawało się, że losy tego spotkania 
są już przesądzone. Emocjonująco zrobi-
ło się dopiero w połowie ostatniej części 
meczu, gdy dąbrowianie zminimalizowa-
li�straty�do�dwóch�punktów�(67:69),�lecz�
mimo tego zrywu przyjezdni zdołali po-
nownie powiększyć przewagę i wygrać 
pewnie to spotkanie 87:78. Dla przewo-
dzącego�w�I-ligowym�zestawieniu�Ślą-
ska�(45�pkt.)�było�to�już�22.�zwycięstwo�
z rzędu. Dąbrowianie po tej porażce zaj-
mują czwartą pozycję z dorobkiem 37 
„oczek”.��Duży�niedosyt�po�końcowej�sy-
renie odczuwał Wojciech Wieczorek, tre-
ner gospodarzy.  - Naszym celem było 
zwycięstwo, ponieważ chcemy fazę za-
sadniczą zakończyć w górnej połowie ta-
beli. Przygotowywaliśmy się do spotka-
nia�ze�Śląskiem�od�kilku�dni,�mieliśmy�
zamiar zdobyć dwa punkty, ale niestety 
nie udało nam się ich osiągnąć – mówił 
Wojciech Wieczorek . 

Następne spotkanie dąbrowianie ro-
zegrają 16 lutego w Ostrowie Wielkopol-
skim z miejscową Stalą. ŁD

NAPĘDZILI STRACHU LIDEROWI

Rubryka powstaje we współpracy z

Finał Mazura 17 lutego

REKLAMA 13_00620_1


