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Dworce dla ludzi
Na dworcu w sosnowieckich Macz-
kach powstanie Centrum Naukowo-
Dydaktyczne. PKP zapowiedziało 
także otwarcie holu dworca Sosno-
wiec Główny!

n SoSNoWieC strona 4

eskalator nadchodzi
Już 8 sierpnia w Sosnowcu po raz 
kolejny odbędzie się Eskalator. Na 
scenie pod Stadionem Ludowym 
zobaczymy gwiazdy znane z anteny 
radia Eska. 

n SoSNoWieC strona 3

Zagłębie zaczyna
Po reformie startuje nowa II liga. 
W niej po raz kolejny wystąpi 
Zagłębie Sosnowiec. W pierwszym 
meczu sosnowiczanie podejmą 
drużynę Stali Mielec.

n SPoRT strona 8

DąBrOWa paMiĘta - Mural na cześć powstańców warszawskich pojawił się w Dąbrowie Górniczej. - s. 5

Tygodnik od ponad 4 lat jest kolportowany do mieszkań na największych osiedlach i do urzędów Zagłębia Dąbrowskiego oraz rozdawany w centrach miast. Punkty kolportażu znajdują się również w sklepach osiedlowych (wykaz punktów na str.2). Znajdziecie nas także na www.twojezaglebie.pl.

Paweł Leśniak
p.lesniak@twojezaglebie.pl

Kilka dni temu w Sosnowcu po-
jawiły się plakaty, na których znaj-
dują się zdjęcia różnych miejskich 
inwestycji, a z każdego z nich na 
mieszkańców dumnie patrzy 
prezydent, Kazimierz Górski. 
To społeczna kampania fundacji 
Perspektywa. Ofi cjalnym celem 
jest pokazanie najważniejszych 
projektów, które udało się zreali-
zować w stolicy Zagłębia Dąbrow-
skiego. – Nasz pomysł to wyraz 
sprzeciwu wobec przedstawiania 
Sosnowca jako miasta, w którym 
nic się nie dzieje, jak często starają 
się to przekazywać środowiska 
polityczne dążące do zdobycia 
władzy w mieście. Co ważniejsze, 
to nasz sprzeciw przeciwko stra-
szeniu mieszkańców tym, czego 
nie ma – mówi Agnieszka Bucka 
z fundacji Perspektywa.

Na bilbordach zobaczymy: 
przebudowę ulicy Będzińskiej, 
salę koncertową przy szkole mu-
zycznej, modernizację Stawików, 
strefę ekonomiczną w Milowi-
cach, park jordanowski, inwesty-
cje w szpitalu miejskim, nowych 
inwestorów w dzielnicach Maczki 
i Bór, skate park w Kazimierzu 

Górniczym, park na Środu-
li i zagospodarowanie terenów 
kopalni Sosnowiec, kompleks 
treningowy Zagłębia Sosnowiec 
oraz Sosnowiecki Park Nauko-
wo-Technologiczny. – Za dużo 
ostatnio mówiło się źle o Sosnow-
cu. Tymczasem nasze miasto ma 
się czym pochwalić. Zaprosiliśmy 
do współpracy prezydenta Kazi-
mierza Górskiego i pokazaliśmy 
projekty, z których sosnowiczanie 
mogą być dumni – mówią autorzy 
kampanii.

Kampania wywołuje ogromne 
emocje, częstokroć bardzo skraj-
ne. Problemem jest głównie skład 
fundacji, która ją zorganizowała. 
Jak czytamy w KRS, prezesem za-
rządu  jest radny SLD, Tomasz 
Niedziela, a wśród członków 
osoby związane z Federacją Mło-
dych Socjaldemokratów, radny 
wojciech Nitwinko i członek 
zarządu województwa śląskie-
go, Kazimierz Karolczak - wszy-
scy związani z zagłębiowskimi 
strukturami SLD. To wywołało 

lawinę komentarzy oskarżających 
o kampanię wyborczą. Zdaniem 
Kazimierza Górskiego, o tym nie 
ma mowy. - Fundacja zgłosiła się 
do mnie, ponieważ chciała zrobić 
pozytywną kampanię. w mieście 
są osoby, które mówią o spalarni 
czy bombie ekologicznej, co nie 
jest prawdą, więc fundacja chciała 
pokazać prawdziwy Sosnowiec 
- mówi nam prezydent. Jego zda-
niem plakaty nie są odpowiedzią 
na kampanie organizowane przez 
opozycję. - Na tamtych plakatach 

nie ma żadnych informacji, a ja 
nie będę w taki sposób konku-
rował - mówi prezydent Górski. 

Kontrkandydat na stanowisko 
prezydenta ma mieszane odczucia.
- Ta kampania ma kilka aspektów. 
Oczywiście, jest ten pozytywny, 
bowiem miasto pokazywane jest 
w dobrym świetle. Sosnowiec nie 
jest miastem idealnym, ale to, co 
robi pewna grupa osób, jest po 
prostu złe. Jest też drugi aspekt – 
ewidentnie widać, że jest to kam-
pania wyborcza, powinno się to 
zrobić inaczej. Co ciekawe, poza 
prezydentem Górskim, na Pogoni 
pojawił się także wiceprezydent 
Łukawski, który startował z tego 
okręgu wyborczego. Takie prak-
tyki są nie do przyjęcia – mówi 
członek zarządu województwa 
śląskiego, Arkadiusz Chęciński.
Autorzy Prawdziwego Sosnow-
ca odpierają zarzuty. - Odnosząc 
się do zarzutu dotyczącego pro-
wadzenia kampanii wyborczej, 
oświadczamy, iż nie taki jest cel 
działań. Kampania ma wymiar 
społeczny i w założeniu ma pro-
mować pozytywny wizerunek 
Sosnowca zarówno wśród miesz-
kańców, jak i osób z zewnątrz - 
mówi nam Tomasz Niedziela. 

Plakaty zalały miasto, a kampania wywołała sporo emocji - głównie tych negatywnych.

W OGNIU KRYTYKI
Choć do kampanii wyborczej jeszcze daleko, w Sosnowcu już pachnie kiełbasą wyborczą. Miasto zalały plakaty pokazujące 
osiągnięcia prezydenta, ale o swój wizerunek dba także opozycja, która jednocześnie krytykuje działania Kazimierza Górskiego.
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Największy bezpłatny tygodnik regionalny na rynku poszukuje osób na stanowisko:

KOLPORTER GAZET
Miejsce pracy: Sosnowiec Nr ref.: S006. 

Wymagania:	własny samochód i prawo jazdy Kat. B, sumienność i rzetelność

Oferujemy: pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie, złożonej z młodych i ambitnych ludzi, 
dużą samodzielność, możliwość rozwoju zawodowego, przyjazną atmosferę pracy, odpowiednie 

narzędzia pracy.

CV prosimy przesłać na adres: sekretariat@twojezaglebie.pl
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy 
dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.” Zastrzegamy sobie 
możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Największy bezpłatny tygodnik regionalny na rynku poszukuje osób na stanowisko:

DZIENNIKARZ
Miejsce pracy: Sosnowiec Nr ref.: S007. 

Wymagania:	wykształcenie wyższe (lub w trakcie studiów), doświadczenie na podobnym stano-
wisku min. 2 lata, umiejętność pracy pod presją czasu oraz bardzo dobra organizacja, mile widziana 
umiejętność pracy w szablonach CMS oraz znajomość internetu, znajomość zasad stylistyki, interpunkcji, 
gramatyki oraz ortografii, umiejętność wyszukiwania informacji
Oferujemy: pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie, złożonej z młodych i ambitnych ludzi, dużą sa-

modzielność, możliwość rozwoju zawodowego, przyjazną atmosferę pracy, odpowiednie narzędzia pracy.

CV prosimy przesłać na adres: sekretariat@twojezaglebie.pl
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy 
dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.” Zastrzegamy sobie 
możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.



Zdaniem Niezależnych, jest wie-
le zastrzeżeń do kampanii. - w tej 
kampanii nie podoba mi się kilka 
elementów. Po pierwsze to, że wy-
konuje ją Fundacja Perspektywa, 
która w 2013 roku pozyskiwała 
pieniądze od miasta i w której sze-
regach jest wielu członków SLD. 
Kolejna sprawa to schizofreniczne 
podejście prezydenta Górskiego do 
inwestycji prywatnych w Sosnowcu. 
w momencie, gdy na sesji budżeto-
wej zarzuciłem mu, że obiecał w tej 
kadencji budowę centrum rekre-
acyjno-sportowego na Górce Śro-
dulskiej, w odpowiedzi usłyszałem, 
że to nie jego wina, że nie powstało, 
bo to miała być inwestycja prywatna. 
Jednak nie przeszkadza to prezyden-
towi w chwaleniu się na bilbordach 
innymi inwestycjami prywatnymi, 
np. w Milowicach - mówi Paweł 
wojtusiak, radny Niezależnych.

- To nie jest kampania wybor-
cza, ja z chęcią udzielę wizerunku 
każdemu, kto będzie chciał zrobić 
pozytywną kampanię o mieście i tak 
było w tym przypadku. Ja nawet nie 
wiedziałem, w jakiej to miało być 

formie – ripostuje prezydent Górski, 
ale jednocześnie wskazuje, że jest to 
odpowiedź na negatywną kampanię 
opozycji. Ta odpiera zarzuty. - Rolą 
opozycji jest wskazywanie błędów 
rządzącym, kontrola ich działań i za-
pobieganie decyzjom szkodliwym 
dla mieszkańców. Gdyby prezydent 
Górski nie popełnił tych i innych 
błędów, nie mówilibyśmy o nich. Tak 
naprawdę to on sam daje paliwo do 
krytyki jego osoby mieszkańcom So-
snowca i radnym opozycji - my tylko 
reagujemy na jego błędne działania, 
którym nie możemy się przyglądać 
z założonymi rękami – mówi radny 
wojtusiak.

Zdaniem marszałka Chęcińskiego 
jest jeszcze druga strona medalu. - 
Fundacja, która organizuje kampa-
nię, korzystała ze środków Urzędu 
Miejskiego. Nie twierdzę, że jest 
to nielegalne, bo robiła to zgodnie 
z prawem, ale jest to nie do końca 
transparentne i fair – mówi. Autorzy 
zapewniają, że kampania jest prze-
prowadzona ze środków własnych. - 
Fundacja w 2013 roku wystartowała 
w kilku konkursach na realizację 
zadań zlecanych przez miasto. Mu-
siała m.in. zagwarantować wkład 

własny na poziomie minimum 40% 
wartości projektów (zgodnie z re-
gułami obowiązującymi w naszym 
mieście), a zadania realizowane nie 
były zadaniami czy działaniami wła-
snymi Fundacji, ściśle wpisywały się 
one w ramy działań jakie określił 
UM w zapisach konkursowych. Za-
tem środki w żaden sposób nie były 
przeznaczone na bieżącą działalność 
Fundacji. Z pozyskanych środków 
nie były fi nansowane żadne wydatki 
administracyjne, czy inne mające 
charakter ogólny związany z dzia-
łalnością Fundacji. Ponadto żaden 
z członków organów Fundacji lub 
fi rm powiązanych kapitałowo lub 
osobowo z osobami zasiadającymi 
w jej organach , nie był wykonawcą 
w powyższych zadaniach (odmien-
nie niż w innych NGO funkcjonują-
cych w naszym mieście). wszystkie 
projekty zostały w całości rozliczone, 
a cele i założone wskaźniki osiągnię-
te. Kampania jaka jest obecnie re-
alizowana, w całości fi nansowana 
jest ze środków własnych Fundacji. 
Fundacja w 2014 roku realizuje 
wszystkie działania z wykorzysta-
niem wyłącznie środków własnych 
- mówi Tomasz Niedziela.

Na naszej stronie internetowej 
zapytaliśmy mieszkańców, jak od-
bierają kampanię z udziałem pre-
zydenta Górskiego. Aż 85% uzna-
je, że plakaty to element kampanii 
wyborczej. w sieci pojawiła się za 
to strona Prawdziwy Sosnowiec, na 
której anonimowy internauta prze-
robił bilbordy Fundacji Perspektywa. 
Zamiast uśmiechniętego Kazimie-
rza Górskiego, widzimy smutnego 
prezydenta, a w tle niezrealizowane 
inwestycje, jak budowa tafl i przy Sta-
dionie Zimowym czy remont Stadio-
nu Ludowego.

wybory samorządowe odbędą 
się 16 listopada 2014. Teoretycznie 
kampania wyborcza może więc 
rozpocząć się w 2. połowie sierpnia, 
choć chyba nikt nie ma wątpliwości, 
że w mniej ofi cjalny sposób trwa od 
wielu tygodni. Okazuje się jednak, że 
da się zrobić pozytywną kampanię 
bez wizerunku polityków – to poka-
zuje Będzin, który właśnie wypuścił 
serię spotów reklamowych. Zamiast 
polityków,  z ekranu mówią do nas 
mieszkańcy, a także znane osobi-
stości, jak choćby Janusz Gajos czy 
Piotr Kupicha z zespołu Feel. Da 
się? n
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SoSNoWieC Policjanci z Wydziału 
Kryminalnego KMP w Sosnowcu 
zatrzymali 47-latka, mieszkańca 
centrum miasta, który w swoim 
mieszkaniu posiadał „szafę” tury-
styczną. Oczywiście nie ową szafą 
byli  zainteresowani policjanci, lecz 
jej zawartością. Ujawnili i zabezpie-
czyli sprzęt służący do uprawy konopi 
indyjskich oraz sadzonki narkotyku. 
Na pierwszy rzut oka zwyczajna tury-
styczna szafa nie wzbudzała żadnych 
podejrzeń, lecz po jej otwarciu już nie 
było mowy o jej zwyczajności. Była 
bowiem przystosowana do uprawy 
narkotyków. Jej właściciel wyposażył 
ją we wszystkie potrzebne urządzenia 
wspomagające wzrost uprawy posia-
danych sadzonek konopi indyjskich. 

Noc po zatrzymaniu 47-latek spędził 
w policyjnym areszcie. Mężczyźnie 
grozi kara do 3 lat więzienia.

SoSNoWieC 21-latek oraz jego 
18-letnia znajoma odpowiedzą za 
kradzież z włamaniem do przyczepy 
kempingowej zaparkowanej na tere-
nie osiedlowego parkingu w dzielnicy 
Zagórze.
W poniedziałek rano właściciel przy-
czepy zastał w niej 21-latka i młodą 
kobietę. Oboje spali. Zatrzymanym na 
gorącym uczynku grozi kara do 10 lat 
pozbawienia wolności. Śledczy ustali-
li, iż 21-latek na przestrzeni miesiąca 
lipca dokonał kilku innych włamań 
do pojazdów na terenie Sosnowca. 
Mężczyzna okradał samochody lub po 

prostu z nich korzystał, jeśli udało mu 
się uruchomić pojazd. Za swoje czyny 
odpowiedzą przed sądem.

DĄBRoWA GóRNiCZA W środę rano 
dąbrowscy urzędnicy otrzymali 
anonimowy telefon o rzekomym 
podłożeniu ładunku wybuchowego 
w budynku magistratu. Wszystkich 
pracowników ewakuowano, a około 
południa okazało się, że alarm był 
fałszywy. - Dziś kilka minut po 9.00 
do Urzędu Miejskiego zadzwonił 
„żartowniś”, który poinformował, że 
w budynku podłożony został ładunek 
wybuchowy. Z tego powodu podjąłem 
decyzję o ewakuacji budynku - prze-
kazał na Facebooku Zbigniew Podraza, 
prezydent Dąbrowy Górniczej. Akcja 

służb zakończyła się w samo południe. 
Od tej pory Urząd Miejski pracuje 
już normalnie, a służby poszukują 
„żartownisia”.

SoSNoWieC 18-latek z Sosnowca 
usłyszał zarzuty dotyczące zniszczenia 
trzech pojazdów zaparkowanych 
na osiedlowym parkingu przy ulicy 
Zapolskiej. Zdarzenie miało miejsce 
w nocy z niedzieli na poniedziałek. 
Jak ustalili policjanci zajmujący się tą 
sprawą, mężczyzna wracał do swojego 
domu z urodzinowej imprezy. Nie 
wiadomo dlaczego dał upust swoim 
emocjom w tak ekstremalny sposób 
- niszcząc zaparkowane samochody. 
Odpowie za to przed sądem i grozi mu 
kara do 5 lat pozbawienia wolności.

KRoNiKA PoLiCyJNA            KRoNiKA PoLiCyJNA            KRoNiKA PoLiCyJNAKRoNiKA PoLiCyJNA            KRoNiKA PoLiCyJNA            KRoNiKA PoLiCyJNAKRoNiKA PoLiCyJNA            KRoNiKA PoLiCyJNA            KRoNiKA PoLiCyJNA

26	czerwca	1884	-	W	Suchedniowie	uro-
dził	się	Bronisław	Dorobczyński,	działacz	

16	maja	1934	-	Przyłączenie	do	Dąbrowy	
Górniczej	wybudowanych	osie.

HISTORIA ZAGŁĘBIA
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA

1.08 - 7.08

1 SIERPNIA 1228 - PIERWSZA UDOKUMENTOWANA WZMIANKA O CZELADZI, 
W WYDANYM W RYBNIKU PRZEZ KSIĘCIA KAZIMIERZA Z OPOLA AKCIE.

1 SIERPNIA 1944 - ROZPOCZĘŁA SIĘ OSTATECZNA AKCJA LIKWIDACYJNA GETT 
W BĘDZINIE I NA ŚRODULI W SOSNOWCU.

2 SIERPNIA 1914 - WOJSKA ROSYJSKIE WYSADZAJĄ MOSTY NA BRYNICY I BEZ WALKI 
OPUSZCZAJĄ SOSNOWIEC, DO KTÓREGO WKRACZAJĄ NIEMCY.

5 SIERPNIA 1358 - AKT KRÓLEWSKI KAZIMIERZA WIELKIEGO PODNOSZĄCY 
OSADĘ TARGOWĄ BĘDZIN DO RANGI MIASTA NA NA PRAWIE NIEMIECKIM.

www.wikizaglebie.pl

Straż miejska przysłała mi mandat z fotoradaru - co mam zrobić?

Po otrzymaniu pisma ze straży miejskiej, należy przejrzeć otrzymaną dokumentację, 
w tym przede wszystkim dołączone zdjęcie. Jeśli na zdjęciu brak jest widocznej twarzy kierującego, 
co zazwyczaj jest standardem, należy niezwłocznie odpisać organowi. W takim piśmie co prawda 
mają Państwo obowiązek wskazać kierującego pojazdem, co przy braku zdjęcia jego twarzy jest 
raczej trudne do zrealizowania, dlatego proponuję zgodnie z prawdą, wyjaśnić, że nie mają Państwo 
wiedzy, kto tego dnia poruszał się pojazdem. Wysłanie pisma o takiej treści, powoduje skierowanie 
sprawy do Sądu Rejonowego - Wydziału Karnego, który przy braku ujawnienia twarzy sprawcy wy-
kroczenia, najprawdopodobniej będzie musiał Państwa uniewinnić od zarzucanego wykroczenia, 
bowiem organ do tego uprawniony, czyli Straż Miejska w sposób niedostateczny wykazał, kto był 
faktycznie kierującym, a należy pamiętać, że sąd skazując obwinionego za wykroczenie nie może 
opierać się na przypuszczeniach czy hipotetycznych możliwościach zaistnienia pewnych okoliczności 
– tu musi występować pewność. Co więcej, istotna uwaga, że do obwinionego stosuje się inną 
zasadę z postępowania karnego, która stanowi, że oskarżony nie ma obowiązku dowodzenia swojej 
niewinności, ani obowiązku dostarczania dowodów na swoją niekorzyść. Proszę przy okazji nie mieć 
oporów przed odpisywaniem straży miejskiej, bowiem należy mimo wszystko 
swoje uprawnienia realizować i bronić swoich praw. W sytuacji, kiedy dostaną 
Państwo wyrok nakazowy z Sądu - należy zgodnie z pouczeniem, wnieść 
sprzeciw i ponownie wskazać, że brak jest wiedzy, kto mógłby w czasie 
ujawnienia wykroczenia prowadzić pojazd. Jeszcze jedna ważna uwaga, 
nie proponuję „na siłę” wskazywać kierującego, co wynika z instrukcji 
jaką otrzymacie Państwo ze straży, bo może dojść do poświadczenia 
nieprawdy jak i do fałszywego oskarżenia kogoś o czyn, którego 
nie jest sprawcą.  
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nowe tramwaje już przyjechały do sosnowca.
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W minioną niedzielę 
62-letni dąbrowianin, 
najprawdopodobniej 
zasnął za kierownicą 
audi, jadąc na sosno-
wieckim odcinku DK94. 

W konsekwencji obrażeń doznały cztery 
osoby podróżujące tym pojazdem.

ZESKANUJ KOD I CZYTAJ NA WWW.TWoJeZAGLeBie.PL  

W Zagłębiu Dąbrowskim jest aż 685 
wyrobisk po byłych kopalniach - najwię-
cej w Sosnowcu i Będzinie. Badania, jakie 
przeprowadził Wyższy 
Ur ząd Górnicz y,  to 
efekt pojawienia się 
wielu zapadlisk na 
naszym terenie.

Po raz piąty z rzędu przez Sosnowiec 
przejedzie peleton Tour de Pologne, choć 
kolarze pojawią się jedynie na ulicy Or-
ląt Lwowskich. Wśród 
nich ma być także re-
welacyjnie spisujący 
się w Tour de France, 
Rafał Majka.

”Pogoria została 
skażona, ludzie dosta-
ją uczuleń po kąpieli 
w zbiorniku” - grzmiał 
nagłówek, który pojawił 
się we wtorkowe popo-

łudnie w serwisie Facebook. Urząd Miejski 
zdementował te pogłoski.

Fatalny wypadekplotka w internecie

700 wyrobisk tdp w sosnowcu
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ją uczuleń po kąpieli 

ZDJĘCie   tYGODnia
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W oGNiU KRyTyKi
DoKoŃCZeNie Ze STR. 1
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Już 8 sierpnia w sosnowcu 
po raz kolejny odbędzie się 
eskalator. na scenie zobaczy-
my gwiazdy znane z anteny 
radia eska.

Eskalator  to wakacyjny pro-
jekt radia Eska. w tym roku do 
Sosnowca wkracza po raz czwar-
ty, choć pierwsze kroki stawiał 
w Będzinie. - Jak co roku liczymy 
na dużą liczbę widzów i cieszymy 
się, że w gronie wykonawców jest 
sosnowiczanka Marta Bijan. Za-
praszamy pod Stadion Ludowy 
– mówi Krzysztof Polaczkiewicz 
z Urzędu Miejskiego w Sosnow-
cu. - Eskalator w Sosnowcu to 
już nie tylko tradycja, ale co roku 
oczekiwane święto muzyczne. 
Spotykamy się zawsze w drugi 
weekend sierpnia, by świętować 
wakacyjny czas we wspaniałej 
atmosferze. Eskalator to muzyka 
na najwyższym poziomie, dosko-
nale znana z anteny radia Eska 
czy telewizji Eska TV. Jednak to 
niejedyne atrakcje – na naszych 
słuchaczy czeka także masa na-
gród i atrakcji, które jak co roku 
przygotowujemy dla zebranych 
widzów  - mówi nam Jacek wa-
gner, szef promocji Radia Eska.

w tym roku Eskalator 2014 
odbędzie się na Kresowej przy 
Stadionie Ludowym już 8 sierp-
nia. Startujemy już od godziny 

18. Jakich artystów zobaczymy 
na scenie?

Marta Bijan / 18:15
Ma 18 lat i pochodzi z So-

snowca. Śpiew to całe jej życie. 
Marta pisze teksty piosenek oraz 
wiersze. w programie X Factor, 
emitowanym w stacji TVN, zajęła 
2. miejsce.

GrzeGorz Hyży 20:45
Swoją przygodę ze śpiewaniem 

zaczął… przypadkiem na jam 
session w jednym z poznańskich 
klubów. Przełomem dla wokalisty 
okazał się udział w trzeciej edycji 
programu X-Factor, w którym 
zajął drugie miejsce.

DawiD KwiatKowsKi 19:10
29 października 2013 roku 

został nagrodzony dwiema sta-
tuetkami w kategoriach „Modny 
Debiut ESKA.pl” oraz „Odkrycie 
Roku”. Bożyszcze nastolatek.

Donatan i Cleo 22:15
Tego duetu przedstwiać nie 

trzeba. Ich utwory „My Słowia-
nie” czy „Slavica” biją rekordy 
popularności w Polsce, a na-
wet na świecie. Pierwszy z nich 
miał ponad 40 milionów odsłon 
w serwisie YouTube, a ich występ 
w trakcie Eurowizji odbił się sze-
rokim echem w Europie. pl

Skwer przed budynkiem Miejskiej i Powia-
towej Biblioteki  Publicznej w Będzinie 
nazwano Placem prof. Włodzimierza Wój-
cika. Taką decyzję, na podstawie uchwały 
z 21 maja bieżącego roku,  podjęła Rada 
Miejska. 

Włodzimierz Wójcik urodził się 29 maja 
1932 roku w Będzinie-Łagiszy, gdzie ukończył 
podstawówkę. Po skończeniu szkoły średniej 
studiował polonistykę na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim. Tytuł profesora zdobył w 1988 roku, 
a cztery lata później uzyskał miano profesora 
zwyczajnego. Był historykiem literatury, kryty-
kiem, eseistą oraz edytorem. Zmarł 30 września 
2012 roku w Sosnowcu, a jego ciało spoczęło 
na cmentarzu parafialnym w Łagiszy. Włodzi-
mierz Wójcik miał 80 lat. Nazwanie skweru 

imieniem i nazwiskiem profesora jest gestem 
uszanowania pamięci wybitnej osobowości 
promującej królewskie miasto oraz Zagłębie 
Dąbrowskie. - Po śmierci profesora Wójcika 
pojawiła się propozycja nadania placowi jego 
imienia, ponieważ zarówno biblioteka, jak 
i książki miały dla niego bardzo dużą wartość. 
Propozycję przyjęto - powiedział nam Marcin 
Lazar, radny z Będzina.  ŁD

To była prawdziwa frajda dla miłośników 
czworonogów w Zagłębiu Dąbrowskim. 
W weekend na będzińskim stadionie 
można było zobaczyć i pogłaskać roz-
maite psy. 

Na murawie obiektu odbyła się Wystawa 
Psów III Grupy FCI oraz IX Letnia Wystawa Kra-
jowa Psów Rasowych. Specjalnie na tę okazję 
do Będzina przybyli hodowcy i właściciele mi-
lusińskich z różnych zakątków Polski, a także 
i spoza granic naszego kraju. 

Psy były ocenianie pod wieloma aspektami 
przez międzynarodowych sędziów, którzy przy 
wydaniu werdyktu nie mieli łatwego zada-
nia, bowiem psiaki prezentowały się bardzo 
imponująco. Ocenie arbitrów podlegali także 
prezenterzy. 

W trakcie dwudniowych zmagań miesz-
kańcy mogli podziwiać, a nawet robić sobie 
pamiątkowe zdjęcia z owczarkami francuskimi, 

szkockimi, belgijskimi, niemieckimi, maltańczy-
kami, pekińczykami, terierami, mopsami, la-
bradorami, chińskimi grzywaczami, spanielami 
tybetańskimi, pudlami, yorkami, bernardynami 
oraz mastifami. Chętni mogli również nabyć 
rozmaite artykuły dla zwierząt (m.in. karmy czy 
legowiska). Zdjęcia z weekendowych wystaw 
można zobaczyć na naszej stronie internetowej. 
Zimą podobna impreza odbędzie się w Hali 
Expo Silesia w Sosnowcu.   ŁD

Plac Wójcika w Będzinie

Wystawa psów 

Skwer ma nową nazwę.

Na wystawie przeważały yorki.
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rewitalizacja placu Jeana-
Marie lustigera przed budyn-
kiem starostwa powiatowego 
w Będzinie zbliża się wielkimi 
krokami do końca. Dzięki niej 
to reprezentatywne miejsce 
zyska zupełnie nowe oblicze. 

Do tej pory pracujący w pocie 
czoła robotnicy zerwali już starą, 
popękaną, asfaltową nawierzch-
nię i ułożyli kostkę brukową, od-
restaurowali schody łączące plac 
z ulicą Sączewskiego, mur okala-
jący ten teren i murek oporowy. 
Po zakończeniu prac do użytku 
mieszkańców, których oczy będą 
cieszyć nowe, zielone nasadze-
nia, zostaną oddane także ele-
menty małej architektury (kosze 
na śmieci, ławki, latarnie). - To 
wszystko zdecydowanie popra-
wi wygląd tego miejsca, które 
jest przecież ważnym, pieszym 
ciągiem komunikacyjnym, łą-
czącym ścisłe centrum z Aleją 

Kołłątaja - powiedział Krzysztof 
Malczewski, starosta będziński. 

Planowany termin zakończe-
nia prac przypada na 8 sierp-
nia, jednak ze względu na nie-
sprzyjające pracom (np. klejeniu 
specjalnych okładzin) warunki 
atmosferyczne, może zaistnieć 
potrzeba nieznacznego opóź-
nienia się ostatnich robót.

Plac po szeregu przeprowa-
dzonych prac będzie pełnić 
funkcję wypoczynkową, a jed-
nocześnie przez możliwość orga-
nizowania imprez plenerowych 
i wydarzeń kulturalnych, stanie 
się również miejscem integra-
cji mieszkańców Będzina oraz 
powiatu będzińskiego. Rewita-
lizacja tego miejsca, która roz-
poczęła się w drugiej połowie 
maja, będzie kosztować około 
445 tysięcy złotych. - Plac Lu-
stigera wyglądał kiepsko, więc 
bardzo cieszę się, że przechodzi 
on rewitalizację, ponieważ po 

niej stanie się zdecydowanie 
ładniejszy. Dobrze, że zostanie 
zachowany jego kształt, drzewo-
stan czy układ alejek - podkreślił 
Adam Szydłowski, radny powia-
tu będzińskiego. - Uważam, że 
Plac Lustigera powinien pełnić 
rolę placu rekreacyjnego, takiego 
miniparku, w który mieszkańcy 
będą mogli odpocząć. Nie da 
się ukryć, że zieleń w każdym 
mieście jest bardzo potrzebna - 
dodał Adam Szydłowski.

Z pewnością dłużej potrwa 
kapitalna modernizacja sąsied-
niej ulicy Sączewskiego, obej-
mująca między innymi wymianę 
nawierzchni jezdni, chodników, 
przebudowę skrzyżowań, re-
mont miejsc postojowych przy 
jezdni oraz fragmentów ist-
niejącej kanalizacji. - Zgodnie 
z harmonogramem prac remont 
powinien zakończyć się 30 wrze-
śnia. Nie ma żadnych opóźnień 
- powiedział Rafał Adamczyk, 
rzecznik prasowy Urzędu Miej-
skiego w Będzinie.

Początkowo plany rewitali-
zacyjne były bardzo szerokie, 
bowiem zakładały general-
ną przebudowę tego miejsca. 
w centralnym punkcie placu 
miał pojawić się ośmiokątny 
brukowany fragment, nawią-
zujący do ośmiu gmin wcho-
dzących w skład powiatu bę-
dzińskiego. Nowością miała być 
także fontanna z niecką z czar-
nego bazaltu z perłą. Niestety 
władzom powiatu nie udało się 
pozyskać na to odpowiednich 
środków.  ŁD

Plac Lustigera na finiszu
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Skwer przypomina jeszcze plac budowy, ale wkrótce to się zmieni. 

W połowie lipca burmistrz Czeladzi, Teresa 
Kosmala, odwołała ze stanowiska swo-
jego zastępcę, Jakuba Szurdygę. Powód 
decyzji rządzącej miastem nie jest jednak 
oficjalnie znany.

29-latek w czeladzkim magistracie był 
odpowiedzialny za sprawy komunalne, któ-
rymi zajmował się od 23 grudnia 2010 roku. 
Odwołanie Jakuba Szurdygi  na kilka miesięcy 

przed zbliżającymi się wyborami samorządo-
wymi wzbudziło spore zaskoczenie. Dotych-
czas oficjalnie nie poznaliśmy jeszcze nazwiska 
jego następcy i nie wiadomo, kiedy w ogóle je  
poznamy. - Zgodnie z ustawą o samorządzie 
gminnym, kompetencje w zakresie powołania 
i odwołania zastępcy burmistrza pozostają wy-
łącznie w gestii burmistrza - dowiedzieliśmy się 
w Urzędzie Miejskim.

W wirtualnej przestrzeni, w kontekście po-
tencjalnych kandydatów do objęcia tej posady, 
wymienia się między innymi jednego z radnych 
powiatu będzińskiego, a także prezesa pewnej 
spółki miejskiej. Są jednak i tacy, którzy twierdzą, 
że w tej kadencji już nie poznamy nowego zastęp-
cy Teresy Kosmali.  Na stanowisku wiceburmistrza 
Czeladzi do spraw społecznych pozostała Teresa 
Wąsowicz. ŁD

W czeskim Vsetinie Wyższa Szkoła Hu-
manitas z Sosnowca otworzyła zagra-
niczny Wydział Zamiejscowy. Za naszą 
południową granicą uczelnia będzie 
kształcić studentów na Dziennikar-
stwie i Komunikacji Społecznej oraz 
Pedagogice. 

Studia rozpoczną się w październiku, 
a proces rekrutacji już trwa. Do tej pory 
skorzystało z niego około trzydziestu osób. 
Uruchomienie Zamiejscowego Wydziału 
wynikało stąd, że we Vsetinie jest bardzo 
duże zapotrzebowanie na kształcenie tam-
tejszej społeczności na wyżej wspomnianych 
kierunkach. 

Decyzja władz Wyższej Szkoły Humani-
tas  została również poprzedzona badaniami 
obejmującymi sytuację gospodarczą, de-
mograficzną, a także rynkową w Republice 
Czeskiej. - Jest to element strategii umię-

dzynarodowienia naszej uczelni, otwiera-
nia jej na współpracę z zagranicą, do której 
dążymy już od kilku lat - powiedział podczas 
wtorkowej konferencji prasowej prof. WSH dr 
hab. Michał Kaczmarczyk, prorektor Wyższej 
Szkoły Humanitas. 

Vsetin to powiatowe miasto, leżące we 
wschodniej części Czech, oddalone od So-
snowca o około 160 kilometrów i niespełna 
320 kilometrów od Pragi. - Bardzo cieszymy 
się, że było możliwe zawarcie porozumie-
nia, na podstawie którego mógł powstać 
w naszym mieście wydział Wyższej Szkoły 
Humanitas - poinformował dr Karel Kostka, 
prodziekan czeskiego wydziału WSH. Nie-
wykluczone, że już w przyszłym roku Wyższa 
Szkoła Humanitas otworzy kolejny wydział, 
tym razem w Irlandii Północnej, w której na-
szych rodaków nie brakuje. Obecnie w murach 
sosnowieckiej uczelni studiują studenci nie 
tylko z Polski, ale i np. z Ukrainy.  ŁD

Wiceburmistrz odwołany

WSH w Czechach

Decyzja burmistrz była zaskakująca.

FO
TO

: Ł
D

W Będzinie trwa modernizacja ostat-
niego już odcinka ulicy Barlickiego, 
łączącej dzielnicę Grodziec z Wojkowica-
mi. Prace potrwają do końca listopada. 

Na długości ponad dwóch kilometrów 
zostanie położona nowa nawierzchnia 
jezdni. Mieszkańcy doczekają się również 
porządnych chodników, a miłośnicy jaz-
dy na dwukołowcach ścieżki rowerowej. 
Ponadto przy pawilonie handlowym Bie-
dronka powstanie sygnalizacja świetlna. 
Bezpieczeństwo, na stumetrowym odcinku, 
poprawią również specjalne bariery se-
parujące. Jest to trzeci, a zarazem ostatni 
etap robót w rejonie  ulicy Barlickiego. 
Kierowcy już odliczają dni do jego zakoń-
czenia.- Te prace stanowią swojego rodzaju 
domknięcie remontów ciągu komunika-
cyjnego od skrzyżowania ulic Wolności 
i Świerczewskiego w Będzinie w kierunku 
Wojkowic - poinformował Krzysztof Kozieł, 
rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego 
w Będzinie. 

Wartość całej inwestycji wyniesie po-
nad 3,2 miliona  złotych, z których ponad 
połowa pochodzi z Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych, natomiast 
pozostała część jest wkładem własnym 
miasta oraz powiatu będzińskiego.  ŁD

Remont 
ulicy

GRoDZieC

Prace rozpoczęły się od chodnika.
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Niestety, każdego roku o tej samej porze 
schroniska w całej Polsce są przepełnione. 
Nie inaczej jest w Sosnowcu, gdzie pra-
cownicy azylu i wolontariusze dwoją się 
i troją, aby znaleźć miejsce dla kolejnych 
psów i kotów.

Od początku czerwca do 30 lipca do mi-
lowickiego schroniska trafiło łącznie 350 
zwierząt, w tym aż 218 kotów. Część z nich, 
to malutkie kociaki, które nie mają szans na 
przeżycie w schroniskowych warunkach. W mia-
rę możliwości zwierzęta trafiają do domów 
tymczasowych czy przytuliska, jednak cały czas 
na adopcję czeka ich ponad trzysta. 

Przepełnienie schroniska jest spowodowane 
przede wszystkim wakacyjnymi wyjazdami 
mieszkańców. - Niestety, mimo edukowania 
ludzi i uświadamiania ich, nic się nie zmienia 
na lepsze. Jest coraz gorzej - rozkładała ręce 
Marlena Równiak ze Stowarzyszenia Nadzieja 
na Dom. - Ludzie oddają zwierzęta z czystym 
sumieniem, mają wrażenie, że w schronisku 
niczego nie będzie im brakować, a to przecież 
nieprawda - przekonywała wolontariuszka.

Przepełnienie schroniska powoduje, że cały 
czas potrzebne są koce, ręczniki, kołdry czy 
karmy, także te specjalistyczne.  - Wszystkie 
zapasy wyczerpały się - zakończyła Marlena 
Równiak.  ŁD

Zwierząt
przybywa

SCHRoNiSKo

Paweł Leśniak
p.lesniak@twojezaglebie.pl

Centrum będzie kształciło inży-
nierów – specjalistów dla branży 
kolejowej. Działalność placówki 
ma się przyczynić do znaczące-
go wzrostu konkurencyjności tej 
gałęzi transportu w Polsce. Stu-
denci będą mogli odbywać staże 
i praktyki w spółkach Grupy PKP. 
w przyszłości mogą stać się ich 
pracownikami. Na potrzeby Cen-
trum, PKP S.A. udostępnia zabyt-
kowy budynek dworca kolejowego 
w Sosnowcu Maczkach. Zostanie 
on odrestaurowany i dostosowany 
do pełnienia funkcji dydaktycz-
nych  i badawczych. – w Polsce 
brakuje kierunków studiów wyż-
szych, przygotowujących do pracy 
w kolejnictwie. w konsekwencji 
mamy do czynienia z zanikaniem 
zawodów w jednej z najważniej-
szych gałęzi gospodarki. Powoła-
nie Centrum pozwoli na ilościowe 
i jakościowe wzmocnienie kadry. 
Placówka ma stać się partnerem 
strategicznym Grupy PKP, między 
innymi dzięki utworzeniu zaplecza 
badawczego oraz kształceniu na 
kierunku praktycznym – mówi 
Jakub Karnowski, prezes zarządu 
PKP S.A.

Centrum rozpocznie swoją 
działalność 1 września 2016 roku. 
Absolwenci przygotowani będą 

do pracy inżynierskiej w biurach 
projektowych środków transportu 
i infrastruktury kolejowej, przed-
siębiorstwach eksploatacji, zakła-
dach obsługowo-naprawczych, 
jednostkach organizacyjnych zwią-
zanych z logistyką i spedycją w ko-
lejnictwie.w programie studiów 
przewidziana jest jednosemestralna 
praktyka zawodowa oraz przygoto-
wanie projektu inżynierskiego we 
współpracy i na zapotrzebowanie 
zakładów związanych z branżą 
transportu szynowego.

Dworzec Sosnowiec Maczki 
był ostatnią stacją Drogi Żelaznej 
warszawsko-wiedeńskiej Kró-

lestwa Polskiego. w specjalnych 
apartamentach zatrzymywał się 
tam car Rosji wraz ze swoją świtą. 
Monumentalnej stacji towarzyszyła 
komora celna i zabytkowe koszary. 
Po drugiej stronie rzeki Białej Prze-
mszy znajdowała się monarchia 
austriacka. Stąd też długo miejsce 
to nazywano Granicą. Budynek sta-
cji granicznej budowano w latach 
1839-1848, według projektu znane-
go architekta Enrico Marconiego. 
Budowla była wzniesiona na planie 
wydłużonego prostokąta i składa 
się z trzech części. Obecna nazwa 
Maczki jest używana dopiero od 
1925 roku.

To niejedyne dobre wieści, a zwią-
zane z PKP. Hol główny dworca 
w Sosnowcu wreszcie będzie służył 
pasażerom. - Podjęliśmy decyzję 
o przywróceniu funkcji obsługi 
podróżnych na dworcu Sosnowiec 
Główny – mówi Bartłomiej Sar-
na z PKP. Przetarg na wykonanie 
dokumentacji projektowej został 
już rozstrzygnięty. wygrała go 
pracownia architektoniczna Duda 
Architekci z Krakowa. Umowa na 
wykonanie dokumentacji projek-
towej została podpisana w połowie 
lipca i rozpoczęły się prace projek-
towe. - Planujemy, że zakończą się 
one w IV kwartale tego roku. Do 

końca tego roku planujemy ogłosić 
przetarg na wybór wykonawcy prac 
budowlanych – dodaje. Przywró-
cenie funkcji obsługi podróżnych 
będzie wiązało się z uruchomieniem 
w budynku dworca kas biletowych 
i poczekalni. Elementem inwestycji 
będzie również wykonanie windy 
łączącej przestrzeń obsługi podróż-
nych z tunelem prowadzącym na 
perony. Jak zapewniają sosnowieccy 
urzędnicy, hol ma być otwarty do 
połowy przyszłego roku.

To niejedyne zmiany na dworcu. 
wkrótce odświeżone także zostaną 
perony - wymieniona zostanie na-
wierzchnia i krawędzie peronów, po-
jawią się tablice informacyjne, nowe 
ławki i zabudowy na kosze. Oprócz 
tego PKP PLK dokona naprawy i od-
maluje dach wiaty budynku służbo-
wego stojącego na dworcu. wyre-
montowana tez zostanie kanalizacja 
deszczowa. Podjazdy dla wózków 
inwalidzkich będą zdemontowane, 
a zamiast nich pojawią się elektro-
niczne platformy przyschodowe. Jak 
poinformował Rynek Kolejowy, na 
stacji najprawdopodobniej będzie 
stawał pociąg Pendolino.

Spore zmiany czekają także pasa-
żerów, którzy podróżują w kierunku 
Sławkowa. Dzięki remontowi, po-
ciągi przyspieszą już od Dańdów-
ki, a od września do Strzemieszyc 
będą jeździły z prędkością powyżej 
50 km/h, a nie jak dotychczas 10 
km/h. n  
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Wizualizacje pokazują, jak już wkrótce ma wyglądać zabytkowy dworzec w Maczkach.

Dworcowa rewolucja w Sosnowcu
Politechnika Śląska i PKP S.A. utworzą Centrum Naukowo-Dydaktyczne Transportu Kolejowego w budynku dworca kolejo-
wego w sosnowieckich Maczkach. Tymczasem PKP zapowiedziało otwarcie holu dworca Sosnowiec Główny!

ARTYKUŁ SPONSOROWANY 14_00106_15

W ostatnich latach Bę-
dzin stał się miejscem 
atrakcyjnym i przyja-
znym dla mieszkańców, 
turystów oraz inwesto-
rów. Wiele przestrzeni  
i obiektów miejskich zo-
stało zmodernizowanych  
i zagospodarowanych, uzy-
skało nowy blask. Poprzez 
zrealizowane projekty in-
westycyjne i funkcjonalne 
na tle sąsiednich miast stał 
się ośrodkiem wyróżniają-
cym się ciekawymi przed-
sięwzięciami i nowoczesną 
infrastrukturą, widoczną 
na każdym kroku. 

Będzin ruszył właśnie 
z kampanią promocyjno-
wizerunkową mającą na 
celu ukazanie miasta jako 
miejsca, które przeszło 
olbrzymią metamorfozę  
i ciągle się zmienia, stając 
się atrakcyjnym miejscem 

na mapie naszego regio-
nu i Polski. Jestem przeko-
nany, że zarówno mieszkań-
cy, jak i osoby obserwujące 
nasze działania z zewnątrz 
doceniają to, co dzieje się  
w mieście.  Świadczy o tym 
chociażby fakt, że z chęcią 
deklarowali swoje wsparcie 
i udział w kampanii „Będzin 
– tu mi się podoba!” – mówi 
Prezydent Będzina Łukasz 
Komoniewski.

W kampanii promocyjnej 
udział wzięli mieszkańcy  
i znani przyjaciele miasta 
m.in. Janusz Gajos, Piotr 
Kupicha (lider zespołu 
Feel, sympatyk Będzina), 
Marcin Dworak (prezenter 
radia Eska), Damian Da-
cewicz (trener będzińskich 
plusligowych siatkarzy), 
Wojtek Borkowski (znany 
będziński fotograf kontynu-
ujący wieloletnie fotogra-

ficzne tradycje rodzinne) 
i Tomasz Konopka (prezes 
stowarzyszenia Bractwo 
Rycerskie Zamku Będzin, 
lokalny społecznik). 

Tematyczne spoty pro-
mocyjne ukazują nowe, 
zmienione oblicze Będzina 
i dotyczą np. zrealizowa-
nych inwestycji, atrakcji 
rodzinnych, wielowiekowej 
historii, sportowych emo-
cji, wydarzeń kultural-
nych. Jeden ogólny spot  
z udziałem wszystkich osób 
jest podsumowaniem całej 
kampanii. Miejska kam-
pania promocyjna prowa-
dzona jest na stronach 
www, Facebooku, YouTu-
be, natomiast billboardy  
i plakaty będące dopełnie-
niem spotów widoczne są  
w najbardziej uczęszcza-
nych miejscach w całym 
mieście.

Ruszyła kampania promocyjna 
„Będzin – tu mi się podoba!”

Podopieczni czekają na adopcję.



Co roku 1 sierpnia głównie 
Warszawa, ale także spora 
część polski zamiera na mi-
nutę. W 70. rocznicę wybuchu 
powstania Warszawskiego do 
obchodów przyłącza się także 
Dąbrowa Górnicza.

Kilka dni temu na ścianie bu-
dynku położonego u zbiegu ulic 
Skibińskiego i Górników Rede-
nu pojawił się niezwykły mural. 
„Chcieliśmy być wolni i wolność 
sobie zawdzięczać - ’44 warszawa 
Dąbrowa pamięta”. - Pomysłodaw-
cą i fundatorem muralu jest Piotr 
Chałuda, członek Towarzystwa 
Przyjaciół Dąbrowy Górniczej. 

Jest młodym człowiekiem, któ-
remu zależy na dobrym rozwoju 
naszego miasta oraz nie są mu 
obce znaczące epizody naszej hi-
storii. Artysta amator z Dąbrowy 
Górniczej, który jednak nie chce 
ujawniać swojego nazwiska, bez-
płatnie wykonał prace malarskie 
– mówi Arkadiusz Rybak. Mural 
dostrzeżony został także w warsza-
wie. - Za ten piękny gest pamięci 
(...) bardzo Ci Dąbrowo Górnicza 
dziękujemy - czytamy w serwisie 
warszawa.pl. - Należy się wam na-
sza duża wdzięczność i szacunek za 
pamięć i za to, że jesteście sercem 
z żołnierzami i ludnością cywil-
ną warszawy, którzy tę tragiczną 
ofiarę w 1944 roku złożyli dla całej 
Polski - dodają autorzy.  pl

28 lipca rozpoczęła się przebu-
dowa placu zabaw w dąbrow-
skim parku Hallera. Z nowo-
czesnego obiektu najmłodsi 
mieszkańcy Dąbrowy Górni-
czej będą mogli korzystać już 
od września. 

Nowy plac zabaw będzie składał 
się z trzech stref przeznaczonych dla 
dzieci w różnym wieku. Będą one 
mogły spędzać aktywnie wolny czas 
na huśtawkach, drabinkach, mini-
ściance wspinaczkowej, w ciuchci, 
na karuzeli czy na linowej piramidzie. 
Na terenie placu pojawią się też ławki, 
stojaki rowerowe czy kosze na śmieci. 

Nawierzchnie dwóch stref będą 
wykonane z miękkiego, syntetyczne-
go materiału. w przypadku trzeciej 
strefy, nawierzchnia zostanie wysy-
pana piaskiem. Cały obiekt będzie 
ogrodzony. 

w internecie pojawiła się jednak 
fala krytyki w związku z tą inwe-
stycją. Rodzice dzieci twierdzą, że 
przebudowa placu zabaw rozpoczęła 
się w najmniej odpowiednim  mo-
mencie, bowiem na półmetku wa-
kacji. Obiekt będzie gotowy dopiero 
wtedy, gdy rozpocznie się rok szkolny. 
Mieszkańcy pytają, czy ktoś w Urzę-
dzie Miejskim w ogóle zastanawiał się 
nad terminem przeprowadzenia tej 
inwestycji? - wykonanie pewnych 
prac związanych z przebudową placu 
zabaw jest optymalne właśnie teraz, 
zimą byłoby to niemożliwe. Zdajemy 
sobie sprawę, że będzie to uciążliwe 
dla mieszkańców, ale mamy nadzieję, 
że końcowy efekt im to w pełni zre-
kompensuje - odpowiada Bartosz 
Matylewicz, rzecznik prasowy dą-
browskiego magistratu. 

wartość całej inwestycji wynie-
sie około 600 tysięcy złotych. 

w mieście, w ramach budżetu 
partycypacyjnego, łącznie powsta-
nie osiem nowych placów zabaw, 
pojawią się też cztery siłownie 
zewnętrzne, natomiast trzy place 
zabaw zostaną doposażone w urzą-
dzenia zabawowe oraz siłowe, co 
spowoduje, że oferta spędzenia 
wolnego czasu pod chmurką dla 
mieszkańców stanie się znacznie 
atrakcyjniejsza.

Zmodernizowany plac zabaw 
nie będzie jedyną nową atrakcją 
w tamtejszym parku. Od kilku-
nastu dni mieszkańcy dębowego 
miasta mogą korzystać z pierwszej 
w mieście instalacji do Street wor-
kout’u, czyli aktywności fizycznej 
polegające na wykorzystywaniu 
elementów zabudowy miejskiej do 
wykonywania efektownie wygląda-
jących ćwiczeń, przypominających 
gimnastykę artystyczną. Dzięki 
niej każdy mieszkaniec może za-
dbać zarówno  o poprawę swojej 
sylwetki, jak i kondycji fizycznej. 
 ŁD

Nowy plac w Dąbrowie

Tak będzie wyglądał nowy plac. 
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prokuratura Okręgowa w ka-
towicach skierowała do sądu 
kolejne pozwy przeciwko spół-
dzielni Mieszkaniowej sokolnia 
w sosnowcu.

w grudniu 2010 roku Spół-
dzielnia Sokolnia dokonała sprze-
daży budynków wraz z działkami 
o wartości prawie 1,5 miliona 
złotych. Chodzi o budynki poło-
żone w Sosnowcu przy ul. Zagłę-
biowskiej, Przyjaciół Żołnierza, 
wojska Polskiego, Mikołajczyka, 
Stoczniowców, 1 Maja, Kopalnianej 
i Mostowej.

w styczniu 2011 roku spółdziel-
nia dokonała zbycia (zamiany) 
udziałów w lokalach mieszkalnych 
o wartości ponad 150 tysięcy zło-
tych położonych w Sosnowcu przy 
ul. Lipowej i Zbrojnej. Jak dodają 
prokuratorzy, zbycia dokonano 
z pominięciem prawa najemców 
do pierwszeństwa zakupu. Przed 
dokonaniem tych transakcji spół-
dzielnia podejmowała w tych sa-
mych dniach i z tym samym nu-
merem sprzeczne ze sobą uchwały. 
Prokurator domaga się, aby sąd 
unieważnił te dwie umowy. 

Z kolei w innych postępowa-
niach Sąd Rejonowy w Sosnowcu 
zasądził na rzecz trzech najemców 
lokali znajdujących się w zasobach 
tej spółdzielni kwotę ponad 71 ty-
sięcy złotych. Spółdzielnia Sokolnia 
przyjmowała od najemców pienią-
dze, które miały być przeznaczone 
na nabycie lokalu mieszkalnego, 
pomimo że nie była już właścicie-
lem budynków - te zostały wcze-
śniej sprzedane. Prokurator uznał, 
iż w tym przypadku doszło po stro-
nie spółdzielni do bezpodstawnego 
wzbogacenia.  

Równocześnie w Prokuraturze 
Okręgowej w Katowicach pro-
wadzone jest śledztwo w sprawie 
nieprawidłowości w zakresie go-
spodarowania przez zarząd SM 
Sokolnia swoim mieniem. w po-
stępowaniu tym zarzuty oszustwa 
na szkodę m.in. lokatorów i na-
jemców mieszkań pozostających 
w zasobach Sokolni oraz niego-
spodarności przedstawiono Annie 
Cz., byłej prezes spółdzielni oraz 
Ryszardowi Sz.  Anna Cz. usłyszała 
również zarzut nierzetelnego pro-
wadzenia dokumentacji księgowej 
spółdzielni.  OpraC. pl

Pozwy ws. Sokolni W Dąbrowie pamiętają

Mural wzbudza zachwyt.
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22:25 Czarna owca

0:15 Książę w Nowym Jorku

2:40 Uwaga!

2:55 Sekrety magii

tVp 1 
6:05 Wakacje z Jedynką (27) 6:30 My, wy, oni 

7:00 Tydzień 8:25 Kulisy Tour de Pologne 9:00 

Janosik (9) 10:35 Nie ma jak Polska 11:05 

Latoteka 11:50 Między ziemią a niebem

12:00 Anioł Pański

12:10 Między ziemią a niebem

12:45 Warszawiacy śpiewają (nie)zaka-

zane piosenki

13:50 BBC w Jedynce: Superinteligentne 

zwierzęta (2-ost.)

14:50 Jutro nie umiera nigdy

17:00 Teleexpress

17:15 Pogoda

17:25 Kolarstwo: Tour de Pologne

17:40 Kolarstwo: Tour de Pologne

18:05 Kolarstwo: Nutella Mini Tour de 

Pologne

18:10 Kolarstwo: Tour de Pologne

19:20 Wiadomości naukowe

19:30 Wiadomości

19:55 Sport

20:00 Rajdowe Mistrzostwa Świata: 

Rajd Finlandii

20:05 Kolarstwo: Tour de Pologne

20:10 Pogoda

20:25 Zaklinacz koni

23:20 Agent pod przykryciem (7)

0:30 Janosik. Prawdziwa historia (1)

1:20 Janosik. Prawdziwa historia (2)

2:20Agent pod przykryciem (7)

3:30 Strachy: Szalejący teatrzyk (1)

4:40 Zakończenie programu

TVP 2
5:15 Słowo na niedzielę 5:25 Bliskie i groźne 

spotkania Steve’a (8) 6:00 Ostoja 6:35 M jak 

miłość (1064) 7:35 Zmiennicy(10) 8:45 

Zmiennicy (11) 9:55 Rodzinne oglądanie (4) 

15:50 Wydarzenia

16:10 Prognoza pogody

16:15 interwencja

16:45 Dlaczego ja? (412)

17:45 Trudne sprawy (365)

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport

19:25 Prognoza pogody

19:30 Świat według Kiepskich (263)

20:00 Brzdąc w opałach

22:00 Anakonda

0:00 Robocop (1)

2:00 Tajemnice losu

tVn
6:30 Uwaga! 6:50 Mango 7:55 Detektywi: 

Tajemnica (576) 8:30 W-11 - Wydział Śledczy 

(680) 9:10 Rozmowy w toku 10:10 Milion 

w minutę (8) 11:10 Dr House 2 (8)

12:10 Szpital (141)

13:10 Ukryta prawda (245)

14:10 W-11 - Wydział Śledczy (1086)

14:55 Kuchenne rewolucje

16:00 Rozmowy w toku

17:00 Ukryta prawda (246)

18:00 Szpital (142)

19:00 Fakty

19:30 Sport

19:40 Pogoda

19:50 Uwaga!

20:00 Zabójcza broń 2

22:30 ojciec chrzestny 3

1:50 Kuba Wojewódzki (8)

2:50 Uwaga!

3:05 Sekrety magii

4:25 Rozmowy w toku

tVp 1 
5:55 SpongeBob Kanciastoporty (26) 6:15 

Cudowne miejsca. Wielkie sanktuaria Polski 

6:45 Pełnosprawni (64) 7:05 Las bliżej nas 

(58) 7:25 Rok w ogrodzie 7:50 Dzień dobry 

w sobotę 8:20 Naszaarmia.pl 8:50 Polskie 

tVp 1 
5:15 Telezakupy 5:50 TVP Info w TVP1 8:25 

SpongeBob Kanciastoporty (25) 8:45 Szatan 

z siódmej klasy (7) 9:40 Ziarno 10:10 Natu-

ra w Jedynce (4) 11:10 Zwykła/niezwykła 

rodzinka (11)

12:00 Wiadomości

12:10 Agrobiznes

12:40 Natura w Jedynce (5)

13:50 Wszystko przed nami (67)

14:20 Wszystko przed nami (68)

15:00 Wiadomości

15:05 Pogoda

15:10 Polskie wakacje

15:25 Klan (2580)

15:55 MacGyver 2 (19)

17:00 Teleexpress

17:15 Pogoda

17:25 Życie nad rozlewiskiem (5)

18:30 Ranczo 6 (73)

19:30 Wiadomości

20:00 Sport

20:05 Rajdowe Mistrzostwa Świata

20:07 Kolarstwo

20:10 Pogoda

20:30 Warszawiacy śpiewają (nie)zaka-

zane piosenki

21:30 Zakazane piosenki

23:25 Honor miasta

0:25 1920. Wojna i miłość (11)

1:15 Anatomia prawdy (12)

2:10 MacGyver 2 (19)

3:05 Zakazane piosenki

5:00 Notacje

5:15 Zakończenie programu

TVP 2
5:40 Mikołajek (38) 5:55 Mikołajek (39) 6:15 

Lokatorzy (88) 6:50 M jak miłość (587) 7:45 

M jak miłość (588) 8:45 Herkules 3 (50) 9:40 

Tygrysy Europy (4) 10:50 Barwy szczęścia 

(1130) 11:25 Na dobre i na złe (340)
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preMierY

straŻniCY GalaktYki 3D (napisY)  13:00, 18:00
straŻniCY GalaktYki 3D (DUBBinG)   10:30
straŻniCY GalaktYki (napisY)  20:30
straŻniCY GalaktYki (DUBBinG)   15:30
seXtaŚMa   13:15, 15:30, 18:30, 20:45, 22:15
tarZan. krÓl DŻUnGli  10:45, 13:00, 15:00, 17:45

FilMY tYGODnia
HerCUles 3D   17:15, 19:30
HerCUles  12:30, 21:45
nOC OCZYsZCZenia: anarCHia   20:00, 22:15
step Up: all in 3D   14:45
pOWstanie WarsZaWskie (14 ZŁ)   17:00
DJanGO (14 ZŁ) - prOD. Usa OD 15 lat –  19:00*

* - OprÓCZ ŚrODY
FilMY Dla DZieCi

saMOlOtY 2  10:30, 14:30
saMOlOtY 2 3D  12:30, 16:30
Jak WYtresOWaĆ sMOka 2   10:15*

* - OprÓCZ nieDZieli
DinO MaMa (14 ZŁ)   11:15
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repertUar  preMierOWY
straŻniCY GalaktYki 3D DUBBinG   14:00
straŻniCY GalaktYki 3D napisY    19:20  22:00
straŻniCY GalaktYki 2D DUBBinG   11:20
straŻniCY GalaktYki 2D napisY   16:40

repertUar  BieŻąCY
WOlUCJa planetY MaŁp 2D   21:00
HerkUles 3D  14:10  18:30
HerkUles 2D  12:00   16:20   20:40
nOC OCZYsZCZenia: anarCHia  20:30
pOWstanie WarsZaWskie 2D    19:00
sekstaŚMa   1 1:00  13:10  15:20  17:30  19:40  21:50
step Up: all in 3D   14:45
transFOrMers: Wiek ZaGŁaDY 3D DUBBinG  17:15
ZBaW nas ODe ZŁeGO                  20:15

kinO FaMiliJne
GanG WieWiÓra 2D                  10:30  12:30
Jak WYtresOWaĆ sMOka 2 2D  11:15  13:30  15:45  18:00 
saMOlOtY 2 3D    13:00  
saMOlOtY 2 2D    11:00  15:00  17:00

» sOsnOWieC
1.08 - Stadion Ludowy. Mecz 1. 
kolejki II ligi, Zagłębie Sosnowiec - Stal 
Mielec. Początek spotkania o 19, bilety 
od 5 zł.

1.08 - Górka Środulska. Kino Letnie. 
Projekcja fi lmu „Mama i ja”. Start o 19, 
wstęp wolny.

2.08 - Park Kuronia w Kazimierzu. 
Koncert zespołu Fari Weather Friends. 
Start o 20, wstęp darmowy!

2.08 - Stadion im. Jana Ciszewskie-
go przy Mireckiego. Mecz Ekstra-
ligi Kobiet: Czarni Sosnowiec - KPP 
Bydgoszcz. Start o 14.

2.08 - Górka Środulska. Kino Letnie. 
Projekcja fi lmu „Kupiliśmy ZOO”. Start 
o 19, wstęp wolny.

6.08 - Ulica orląt Lwowskich. 
Przejazd peletonu Tour de Pologne. 
W składzie m.in. Rafał Majka. Kolarze 
pojawią się w mieście ok. 14.25.

» BĘDZin
3.08 - Boisko do siatkówki plażowej 
oSiR. Grand Prix w piłce siatkowej 
plażowej o Puchar Prezydenta Będzina. 
Start o 9.30.

» DąBrOWa GÓrniCZa
1.08 - Park Hallera. Letnie kino ple-
nerowe - pokaz fi lmu „W kręgu miłości”. 
Start o 21.

2-3.08 - Hala Centrum. XXIII 
Memoriał Wacława Ziółkowskiego 
w Zapasach w Stylu Wolnym oraz XVIII 
Międzynarodowy Turniej FILA Poland 
Open w Zapasach Kobiet. Start o 10, 
wstęp wolny.

9 3 6 5

7

7 5 9 4 6

6 4 8 2

9 8

7 2 4 1

9 4 2 8 3

7

5 3 6 2

WyDARZeNiA

To pierwszy na świecie film fabular-
ny zmontowany w całości z materiałów 
dokumentalnych. Film opowiada historie 
Powstania oczami dwóch młodych braci, re-
alizatorów Powstańczych Kronik Filmowych, 
wykonujących rozkazy dla Biura Informacji 
i Propagandy Armii Krajowej. Bohaterowie są 
bezpośrednimi świadkami walki powstańczej 
i marzą o sfi lmowaniu „prawdziwej” wojny. 
Poszukując odpowiednich ujęć, wchodzą 

coraz bardziej w samo Powstanie. Choć fi lm 
miał swoją premierę w maju, to jednak przy 
okazji 70. rocznicy warto obejrzeć go po-
nownie - w sosnowieckim kinie Cinema City 
pokazy będą od 1 do 7 sierpnia, o godzinie 19. 
Świadomość, że to, co widzimy na ekranie jest 
prawdą, powoduje dreszcze, daje do myślenia, 
a przede wszystkim unaocznia nam to, co 
działo się w trakcie Powstania Warszawskiego. 
To wystarczy za reklamę tej produkcji.  kl

RePeRTUARy KiNoWe 1.08-7.08.2014

„PoWSTANie WARSZAWSKie”oGŁoSZeNiA DRoBNe
nierUCHOMOŚCi

 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 - w pobliżu Borów Tucholskich 

 n Nowe mieszkanie 72 m2 z garażem i windą 
sprzedam lub zamienię (dom, samochód, inne) S-c 
Pogoń tel. 601-451-374

 n Nowe mieszkanie 72 m2 z garażem 
i windą sprzedam lub zamienię (dom, 
samochód, inne) S-c Pogoń tel. 601-451-374

DaM praCĘ
 n ProCare24 (www.procare24.pl) poszukuje 

opiekunek osób starszych ze znajomością języka 
niemieckiego do legalnej pracy w Niemczech. Umowa 
o pracę, A1, karta EKUZ, do 1400 euro ‘na rękę’ 
Nawiążemy współpracę z fi rmami pośrednictwa pracy. 
Kontakt: biuro@procare24.pl, tel. 22 885 84 84 
*ramka*

 n ProCare24 (www.procare24.pl) poszukuje 
opiekunek osób starszych ze znajomością języka 
niemieckiego do legalnej pracy w Niemczech. 
Umowa o pracę, A1, karta EKUZ, do 1400 euro 
‘na rękę’ Nawiążemy współpracę z firmami 
pośrednictwa pracy. Kontakt: biuro@procare24.pl, 
tel. 22 885 84 84 

 n Agent ochrony kursy kwalifi kacyjne nowa ustawa 
bez egz.w KWP 32-2032701,605294324,
www.grom-ochrona.pl 

 n Przyjme do pracy doradce fi nansowego z terenu 
Dabrowy Gorniczej. Sprzedaz pozyczek gotowkowych. 
Mile widziane osoby z branzy. Tel 784909747 

AUTo-MoTo
 n Autoskup – każde, najlepiej płacę. Tel. 

888-666- 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: 800 180 001 (bezpłatna infolinia ), 
880 912 118.

 n Skup samochodów- całe, uszkodzone. 
Gotówka tel. 500349500 

 n Kupię samochody osobowe i dostawcze do 2000 zł, 
stan obojętny, autozłomowanie. Telefon 798-718-455

UsŁUGi
 n Przeprowadzki kompleksowe 32 220 64 27, 

531 944 531 

 n BUDoWA DoMóW od podstaw- rozbudowy, 
remonty, wykończenia wnętrz tel:508256680

 n Malowanie, gładź 604-428-852. Tanio.

 n Dachy- krycie papą termozgrzewalną, rynny, 
kominy, obróbki blacharskie, docieplanie 
stropodachów. PHU Termodach 32 2067155, 
501404612 *bold**ramka*

 n Dachy- krycie papą termozgrzewalną, 
rynny, kominy, obróbki blacharskie, 
docieplanie stropodachów. PHU Termodach 
32 2067155, 501404612

 n Hydraulika i elektryka, kafelkowanie, gładzie, 
malowanie, układanie paneli. Tel. 883-374-670

 n Gładź 10 zł, elektryka, panele, malowanie 
793757886
FiNANSoWe

 n Ale szybka gotówka - nawet 10000 zł! Proste 
zasady, bez zbędnych formalności. Provident Polska 
S.A.- 600-400-295 (opłata wg. taryfy operatora)

 n CHWILÓWKI! gotówka od ręki 503-467-755

 n Chwilówki błyskawiczne!! Dla każdego! W 5 minut! 
Zadzwoń!! (32) 299 29 29, Sosnowiec ul. 
Małachowskiego 9. Promocja dla emerytów 
i rencistów! *ramka, bold*

 n Chwilówki błyskawiczne!! Dla każdego! 
W 5 minut! Zadzwoń!! (32) 299 29 29, 
Sosnowiec ul. Małachowskiego 9.
Promocja dla emerytów i rencistów!

NAUKA
 n Szkolenia zawodowe, obsługa BHP i P.POŻ., 

szkolenia operatora wózka widłowego. Tel. 605-888-
578, www.phus-atut.pl

iNNe
 n ZOL 

Pomorzany w Olkuszu oferuje najtańszą i komfortową 
opiekę nad każdym pacjentem. Cena pobytu to 2400 zł 
na miesiąc tel. (32)210-91-37, 609-310-108 *ramka*

 n ZOL Pomorzany w Olkuszu oferuje najtańszą 
i komfortową opiekę nad każdym pacjentem. Cena 
pobytu to 2400 zł na miesiąc tel. (32)210-91-37, 
609-310-108 

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

 n Kupię widokówki,zdjcia, obrazy, odznoaczenia, 
fi gurki porcelanowe, książki (dojazd-gotówka) tel. 
504959502

 n „VADEMECUM” oprawa muzyczna wesel oraz 
imprez fi rmowych. Tel: 605 888 578 *ramka*

 n „VADEMECUM” Oprawa muzyczna wesel oraz 
imprez fi rmowych. Tel: 605-888-578
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Piątek
1.08.2014

Sobota
2.08.2014

Niedziela
3.08.2014

2:25 Magazyn sportowy

4:25 Tajemnice losu

tVn
5:30 Uwaga! 5:50 Mango 7:55 Maja 

w ogrodzie (31) 8:25 Akademia ogrodnika 

(31) 8:30 Dzień dobry wakacje (12) 10:55 

Wakacje pod prąd (3) 11:00 Co za tydzień 

11:30 Dzieciaki (6)

12:05 Dzieciaki (7)

12:40 Bitwa o Anglię

15:30 Kochaj i tańcz

18:00 Ugotowani

19:00 Fakty

19:25 Sport

19:30 Kronika „Męskiego grania 

2014” (5)

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga!

20:00 Książę w Nowym Jorku

22:30 Dziecko Rosemary

1:10 ocalić Grace (9)

2:05 Wakacje pod prąd (3)

2:10 Uwaga!

2:25 Sekrety magii

12:25 Familiada

12:55 The Voice of Poland. Bitwa

13:45 The Voice of Poland. Nokaut

14:45 Tancerze (20)

15:45 Czas honoru. Powstanie. 

Godzina „W”

15:55 M jak miłość (1053)

16:55 Czas honoru. Powstanie. 

Godzina „W”

17:00 Umrzeć za Warszawę

18:00 Panorama

18:30 Sport telegram

18:35 Pogoda

18:40 Czas honoru. Powstanie. 

Godzina „W”

18:50 Jeden z dziesięciu

19:25 Ja to mam szczęście! (12)

19:55 Czas honoru. Powstanie: 

Godzina „W”

20:10 Czas honoru. Powstanie: 

Godzina „W”

21:05 Rodzinka.pl: Komunia (119)

21:35 Rodzinka.pl: Dorastanie (120)

22:15 Dzięki Bogu już weekend

23:20 Kryminalne zagadki 

Las Vegas 11 (8)

0:20 Kryminalne zagadki 

Las Vegas 11 (9)

1:10 Dopóki kłamstwa nas nie rozłączą

2:55 ofi cer: Ludzie z miasta (2)

4:00 Kryminalne zagadki 

Las Vegas 11 (9)

4:50 Zakończenie programu

pOlsat
5:00 Wstawaj! Gramy! 6:00 Nowy dzień 

z Polsat News 8:20 13 posterunek (22) 9:00 

Malanowski i partnerzy (430) 9:30 Malanowski 

i partnerzy (431) 10:00 Dzień, który zmienił 

moje życie (26) 11:00 Dlaczego ja? (472)

12:00 Ślubna gorączka (7)

13:00 Trudne sprawy (296)

14:00 Miodowe lata (33)

14:45 Dzień, który zmienił 

moje życie (27)

drogi (9) 10:30 Honor miasta 11:30 Okrasa 

łamie przepisy

12:05 Naturalnie zakręceni

12:35 Jaka to melodia?

13:20 Chichot losu (8)

14:15 opole 2014 - przeżyjmy 

to jeszcze raz

15:00 Biały Kieł

17:00 Teleexpress

17:20 Pogoda

17:30 Komisarz Alex 2 (21)

18:30 ojciec Mateusz 7 (91)

19:30 Wiadomości

20:00 Sport

20:05 Kolarstwo: Tour de Pologne

20:08 Rajdowe Mistrzostwa Świata: 

Rajd Finlandii

20:10 GoL T-Mobile ekstraklasa

20:15 Pogoda

20:30 Hit na sobotę: Jutro nie 

umiera nigdy

22:40 Agent pod przykryciem (6)

23:45 Tombstone

2:05 Agent pod przykryciem (6)

3:10 Biała wizytówka: Ślub 

przed pałacem (5)

4:15 Zakończenie programu

tVp 2
6:05 Na ratunek rekinom Wyspy Wielkanocnej 

7:00 M jak miłość (1063) 8:00 Pytanie na śnia-

danie 8:15 Pogoda 8:20 Pytanie na śniadanie 

9:05 Pogoda 9:10 Pytanie na śniadanie 9:55 

Pogoda 10:00 Pytanie na śniadanie 10:40 

Czarne chmury (7) 11:45 Daleko od szosy(7)

13:20 Bliskie i groźne spotkania 

Steve’a (8)

14:00 Familiada

14:35 Rodzinka.pl (111)

15:05 Rodzinka.pl (112)

15:35 Słowo na niedzielę

15:50 Alternatywy 4 (4)

16:55 L jak Laskowik, T jak Tey

18:00 Panorama

18:30 Sport telegram

18:40 Pogoda

18:50 Kocham Kino na 

Dwóch Brzegach (1)

18:55 Kulisy „Postaw na milion”

19:05 Postaw na milion

20:05 Płocka Noc Kabaretowa 2013 (1)

22:10 Płocka Noc Kabaretowa 2013 (3)

22:15 Niezniszczalny

0:10 Przystanek Woodstock 2014 (1)

1:25 Pod przysięgą

3:05 Meduzy

4:25 Zakończenie programu

pOlsat
5:00 Wstawaj! Gramy! 6:00 Nowy dzień z Pol-

sat News 7:40 Jeźdźcy smoków (8) 8:10 Jeźdź-

cy smoków (9) 8:40 Scooby-Doo i Brygada 

Detektywów 2 (3) 9:10 Scooby-Doo i Brygada 

Detektywów 2 (4) 9:40 Scooby-Doo i Brygada 

Detektywów 2 (5) 10:05 Ewa gotuje (189) 

10:40 Scooby-Doo i meksykański potwór

12:10 Brzdąc w opałach

14:15 Twoja twarz brzmi znajomo (4)

16:15 13 posterunek (16)

16:45 13 posterunek (17)

17:15 Hell’s Kitchena (5)

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport

19:25 Prognoza pogody

19:30 Świat według Kiepskich (264)

20:00 Sopot ToPtrendy Festiwal 2014

0:10 Pyton 2

2:00 Tajemnice losu

tVn
5:30 Uwaga! 5:50 Mango 7:55 Top Wings 

(6) 8:30 Dzień dobry wakacje (11) 11:00 

Ugotowani 12:00 Project Runway (9) 13:05 

Efekt domina (6) 

13:40 X Factor (9)

16:00 Sekrety chirurgii (8)

17:00 Surowi rodzice (9)

18:00 Kuchenne rewolucje

19:00 Fakty

19:25 Sport

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga!

10:55 Wojciech Cejrowski - boso przez świat 

11:30 Makłowicz w podróży

12:05 Gwiazdy w południe

14:00 Familiada

14:40 Rodzinka.pl (113)

15:05 Rodzinka.pl (114)

15:40 Gwiazdy Kabaretowych Nocy 

Listopadowych

16:30 Na dobre i na złe (559)

17:25 Na sygnale (5)

18:00 Panorama

18:35 Sport telegram

18:45 Pogoda

18:55 Dzięki Bogu już weekend

20:05 Lato Zet i Dwójki 2014 (1)

21:30 Lato Zet i Dwójki 2014 (2)

22:25 Czas honoru 6 (72)

23:20 Kocham Kino na Dwóch 

Brzegach (2)

23:25 WoK - Wszystko o Kulturze

0:00 Kapela ze Wsi Warszawa & Mercedes 

Peón - Przystanek Woodstock 2014 (2)

1:15 Kocham kino na bis

2:45 Gang olsena - paryski plan

4:30 Zakończenie programu

pOlsat
5:00 Wstawaj! Gramy! 6:00 Nowy dzień z Pol-

sat News 7:45 Jeźdźcy smoków (10) 8:15 

Jeźdźcy smoków (11) 8:50 Scooby 10:30 

Miliony Baileya 

12:15 Pan domu

14:15 Wspaniały

16:30 Miodowe lata (17)

17:10 Miodowe lata (18)

17:45 Nasz nowy dom (20)

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport

19:25 Prognoza pogody

19:30 Świat według Kiepskich (265)

20:00 Twoja twarz brzmi znajomo (5)

22:00 CSi: Kryminalne zagadki 

Miami 10 (228)

23:00 Głosy 2 (17)

0:00 Grzech

Żaluzje l ROLETY

BEGŻAL - Dąbrowa Górnicza
Kościuszki 27, tel. 692 278 392

•  PRODUKCJA 
•  SPRZEDAŻ 
•  MONTAŻ
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Ogólnopolska sieć salonów z obuwiem i akcesoriami poszukuje kandydatów na stanowisko:

KIEROWNIK SALONU
Miejsce: Sosnowiec

Nasze oczekiwania:
 - min. 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu i kierowaniu kilkuosobowym zespołem 
 - wykształcenie minimum średnie
 - umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi
 - umiejętności komunikacyjne i interpersonalne
 - zorientowanie na wyniki i koszty
 - zdolności przywódcze
 - otwartość na zmiany i dobra organizacja pracy
 - znajomość podstaw visual merchandisingu
 - zainteresowanie modą 

 Podstawowy zakres obowiązków:
 - odpowiedzialność za wyniki i bieżącą analizę wskaźników sprzedaży
 - zarządzanie podległym zespołem pracowników
 - dbałość o wizerunek salonu poprzez realizację procedur VM 
 - realizacja standardów i procedur obowiązujących w firmie i w salonach 
 - koordynacja pracy sklepu
 - aktywny udział w procesie sprzedaży oraz dbałość o profesjonalną obsługę Klienta

 
Proponujemy:

 - pracę w firmie o ugruntowanej pozycji
 - atrakcyjny system motywacyjny
 - możliwość awansu

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: praca@altero.pl 
(w tytule maila prosimy wpisać „KS SOSNOWIEC”)

Prosimy o dołączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego 

(zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami.” 

Ogólnopolska sieć salonów z obuwiem i akcesoriami poszukuje kandydatów na stanowisko:

SPRZEDAWCA - KASJER
Miejsce: Sosnowiec

Nasze oczekiwania:
 - wykształcenie średnie lub zawodowe o profilu handlowym 
 - min. roczne doświadczenie w sprzedaży i obsłudze Klienta
 - umiejętność pracy w zespole
 - umiejętności interpersonalne
 - zaangażowanie w wykonywane obowiązki
 - dyspozycyjność – praca na zmiany i weekendy

 Podstawowy zakres obowiązków:
 - aktywny udział w procesie sprzedaży oraz dbałość o profesjonalną obsługę Klienta
 - realizacja powierzonych zadań 
 - znajomość standardów ułożenia towaru
 - znajomość i realizacja obowiązujących procedur w sieci
 - dbanie o dobry wizerunek salonu
 

Proponujemy:
 - pracę w firmie o ugruntowanej pozycji
 - atrakcyjny system motywacyjny
 - możliwość awansu

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: praca@altero.pl 
(w tytule maila prosimy wpisać „SPRZEDAWCA SOSNOWIEC”)

Prosimy o dołączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego 

(zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami.”

PRACA PRACA

REKLAMA 14_02909_2

Katowicki Holding Węglowy Spółka Akcyjna
„Centrum Usług Wspólnych”

40 - 467 Katowice, ul. Karolinki 1,
tel. 32 / 420-41-00

informuje, że zostały ogłoszone ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż następujących  nierucho-
mości położonych w Katowicach:
1. przy	ul.	Żeleńskiego 85a/22 	(II	piętro)	o	powierzchni	użytkowej	31,30	m2		(1	pokój,	pokój	z	aneksem	kuchennym,	
				przedpokój,	łazienka	z	wc)	
				Cena	wywoławcza	wynosi	47 000,00 zł  
2. przy	ul.	Wolności 3/3 (I	piętro)	o	powierzchni	użytkowej	59,50	m2	(3	pokoje,	kuchnia,	garderoba)	wraz	z	pomieszczeniami	
				przynależnymi	o	łącznej	powierzchni	11,20	m2	(łazienka	i	wc	oraz	dwie	piwnice)
				Cena	wywoławcza	wynosi	88 000,00 zł	
3. przy	ul.	Wolności 7/2	(parter)	o	powierzchni	użytkowej	36,70	m2	(2	pokoje,	kuchnia,	wc,	przedpokój)	wraz	z	pomieszczeniami	
				przynależnymi	o	łącznej	powierzchni	12,00	m2	(komórka	i	dwie	piwnice)
				Cena	wywoławcza	wynosi	63 000,00 zł
4. przy ul. Wolności 7/5	(parter)	o	powierzchni	użytkowej	37,40	m2	(2	pokoje,	kuchnia,	wc,	łazienka)	wraz	z	pomieszczeniami	
				przynależnymi	o	łącznej	powierzchni	13,10	m2	(komórka	i	dwie	piwnice)
				Cena	wywoławcza	wynosi 64 000,00 zł 
5. przy ul. Nad Potokiem 1/10 (III piętro) o	powierzchni	użytkowej	65,18	m2		(2	pokoje,	kuchnia,	przedpokój,	łazienka	
				z	wc,	komórka)	Cena	wywoławcza	wynosi	74 000,00 zł
6. przy ul. Krawczyka 1/14 (II piętro)	o	powierzchni	użytkowej	31,05	m2		(1	pokój,	kuchnia,	łazienka	z	wc,	przedpokój)	
				Cena	wywoławcza	wynosi		52 000,00 zł 
w Mysłowicach:
7. przy	ul. Kryształowej 3A/18 (IV piętro) o	powierzchni	użytkowej	38,30	m2	(1	pokój,	kuchnia,	przedpokój,	łazienka	z	wc)	
				wraz	z	pomieszczeniem	przynależnym	o	powierzchni	4,10	m2	(piwnica)	
				Cena	wywoławcza	wynosi	88	000,00	zł
8.	przy	ul. Pocztowej 5/4 (I piętro) o	powierzchni	użytkowej	41,70	m2	(1	pokój,	kuchnia,	przedpokój,	łazienka	z	wc,	spiżarka)	
				wraz	z	pomieszczeniem	przynależnym	o	powierzchni	9,23	m2	(piwnica)	
				Cena	wywoławcza	wynosi	64 000,00 zł 
oraz w Sosnowcu :
9. przy	ul. Starowiejskiej,	obejmującej	prawo	użytkowania	wieczystego	gruntu	oznaczonego	geodezyjnie	jako	działka	nr	4230/2	
				o	powierzchni	400	m²,	zapisanej	w	księdze	wieczystej	nr	KA1S/00057584/0	prowadzonej	przez	Sąd	Rejonowy	w	Sosnowcu.	
				Zgodnie z art. 109 Ustawy o gospodarce nieruchomościami Gmina Sosnowiec posiada prawo pierwokupu nieruchomości 
				będącej przedmiotem przetargu.
				Cena	wywoławcza	wynosi	58 000 zł  netto (do wylicytowanej ceny będzie doliczony podatek VAT według stawki 				
				obowiązującej na dzień transakcji)
10. przy ul. Starowiejskiej 41	obejmującej	prawo	użytkowania	wieczystego	gruntu	oznaczonego	geodezyjnie	jako	działka	nr	4228	
					o	powierzchni	694	m2	wraz	z	własnością	budynku	mieszkalnego	o	pow.	zabudowy	116	m2,	zabudowań	gospodarczych	o	
					pow.	zabudowy	71	m²	oraz	uzbrojenia	technicznego	posadowionych	na	przedmiotowym	gruncie.
						Cena	wywoławcza	wynosi	85 000,00 zł netto (do	wylicytowanej	ceny	będzie	doliczony	podatek	VAT	według	stawki	obowiązującej	
					na	dzień	transakcji)
Pełna	treść	ogłoszenia	została	podana	do	publicznej	wiadomości	poprzez	jego	wywieszenie	na	tablicach	ogłoszeń	zakładów	
KHW	S.A.	oraz	zamieszczenie	na	stronie	internetowej	www.khw.pl	-	zakładka	nieruchomości	oraz	na	stronie	
www.khwnieruchomosci.gratka.pl
Dodatkowe	informacje	na	temat	nieruchomości	i	procedury	przetargowej	można	uzyskać	w	Dziale	Zarządzania	Nierucho-
mościami		Mieszkaniowymi	pod	numerami	tel.	32/420-44-84	lub	32/420-44-85	(pozycja	1-8)	oraz	w	Dziale	Zarządzania	
Majątkiem	Pozamieszkaniowym	pod	numerem	tel.	32/420-45-00	(pozycja	9-10).

REKLAMA 14_00154_4

Gmina SoSnowiec - miejSki Zakład ZaSobów LokaLowych Zakład budżetowy w SoSnowcu prZy uL. partyZantów 10a 
ogłasza 

prZetarG nieoGranicZony na wynajem Z cZynSZem woLnym nw. LokaLi mieSZkaLnych 

zlokalizowanych w budynkach zarządzanych przez MZZL Sosnowiec - do remontu ze środków własnych:

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 towarów i usług konsumpcyjnych. 

druki ofert można pobrać w dziale mieszkaniowym (pokój nr 36) i wypełnione złożyć w sekretariacie Zakładu (pokój nr 6) do dnia 09-09-2014r. do godz 15oo.

oferta powinna zawierać:

l nazwisko, imię, adres oferenta, proponowaną stawkę czynszu wolnego za 1m2,

l oświadczenie o braku tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie Gminy Sosnowiec,

l zaświadczenie o osiąganych miesięcznych dochodach (brutto),

l oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu i zobowiązanie do wykonania na koszt własny i we własnym zakresie określonych prac remontowych,

l zobowiązanie do wpłacenia kaucji gwarancyjnej (w wysokości 3-miesięcznej opłaty czynszowej).

Wadium za lokale należy wpłacić na konto ING Bank Śląski S.A. Oddział Detaliczny nr 08 1050 1360 1000 0023 0095 3714 i potwierdzenie wpłaty przedstawić w kasie 

Zakładu w dniu przetargu do godziny 1000. otwarcie ofert w obecności oferentów nastąpi w dniu 10-09-2014r. o godz. 1030.

Osoba wygrywająca przetarg ma obowiązek zawrzeć umowę najmu w ciągu 7 dni, licząc od daty ogłoszenia wyników pod rygorem utraty wadium.

Lokale będące przedmiotem przetargu można oglądać w dniach 18-08-2014r. od godz. 1000 do 1100 oraz  21-08-2014r. od godz. 1400 do 1500. 

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

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podania przyczyny. Zastrzega się także prawo do zmiany ogłoszenia i warunków przetargu.

adres ilość izb pow. 
użytkowa w m2

wywoławcza stawka 
czynszowa za 1m2

wysokość 
wadium wyposażenie lokalu

czysta 9/6 
budynek prywatny 3 80,00 5,95 zł 476,00 zł

Instalacja elektryczna, 
wodna,kanalizacyjna, łazienka,  
ogrzewanie piecowe.

chemiczna 6/28 
budynek Gminy 3 99,00 5,95 zł 589,00 zł

Instalacja elektryczna, wodna, 
kanalizacyjna, łazienka, 
ogrzewanie piecowe.

kościelna 34/4
budynek prywatny 4 95,24 5,95 zł 567,00 zł

Instalacja elektryczna, 
wodna,kanalizacyjna, łazienka,  
ogrzewanie piecowe

ordonówny 26/4-5 
budynek prywatny 4 91,91 5,95 zł 547,00 zł

Instalacja elektryczna, 
wodna,kanalizacyjna, łazienka,  
ogrzewanie piecowe

targowa 12/7
budynek Gminy 4 81,94 5,95 zł 488,00 zł

Instalacja elektryczna, wodna, 
kanalizacyjna, łazienka, 
ogrzewanie piecowe.

wspólna 20/5
budynek prywatny 3 86,94 5,95 zł 517,00 zł

Instalacja elektryczna, wodna, 
kanalizacyjna, łazienka, 
ogrzewanie piecowe

wspólna 20/6
budynek prywatny 4 86,96 5,95 zł 517,00 zł

Instalacja elektryczna, wodna, 
kanalizacyjna, łazienka, 
ogrzewanie piecowe.

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

4 90,02 5,81 zł 523,00 zł
Instalacja elektryczna, wodna, 
kanalizacyjna, łazienka, 
ogrzewanie piecowe

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

4 86,84 5,95 zł 517,00 zł
Instalacja elektryczna, wodna, 
kanalizacyjna,  dwie łazienki, 
ogrzewanie elektryczne.

warszawska 6/13
budynek Wspólnoty Mieszkaniowej 5 103,37 5,95 zł 615,00 zł

Instalacja elektryczna, wodna, 
kanalizacyjna,  łazienka, 
ogrzewanie piecowe.
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to jeden z najgłośniej-
szych transferów tego lata 
w Zagłębiu Dąbrowskim. po 
piętnastu latach przerwy 
Marcin Bęben znów wystą-
pi w bramkarskim trykocie 
Cks-u Czeladź. - Całym sercem 
wspomogę klub- zaznaczył 
golkiper.

Marcin Bęben to bramkarz 
z ogromną wiedzą, umiejętno-
ściami i bagażem doświadczeń, 
które z pewnością będą bardzo 
przydatne podczas rywaliza-
cji na A-klasowych boiskach 
w nowym sezonie. - Ambitny, 
z dużym potencjałem, ogrom-
nym charakterem i niesamowitą 
wolą walki, prawdziwy profe-
sjonalista - tak jeszcze w sezo-
nie 2009/2010 mówiono o nim 
w Sarmacji Będzin.

w latach swojej świetności 
34-letni bramkarz reprezen-
tował barwy Odry wodzisław 
Śląski. Swoich sił spróbował 

także za naszą zachodnią gra-
nicą, w V-ligowej Viktorii Köln. 
Przed wyjazdem do Niemiec 
grał w Unii Ząbkowice, a po po-
wrocie w będzińskiej Sarmacji. 
w latach 1997-1999 występo-
wał również w Zagłębiu Sosno-
wiec. - Moja kariera niestety 
nie potoczyła się tak, jak tego 
chciałem. Na pewno nie były 
to wyżyny moich możliwości, 
miałem nadzieję, że wybiję się 
gdzieś wyżej, jednak życie napi-
sało swój scenariusz - przyznał 
bramkarz. - Dlaczego wróciłem? 
To długa historia, choć zawsze 
chciałem zakończyć karierę tu, 
gdzie ją przecież rozpoczyna-
łem. Przyjechałem na 90-lecie 
klubu, rozmawiałem ze znajo-
mymi i uznałem, że warto po-
móc chłopakom, tym bardziej, 
że działacze klubu podali mi 
rękę i jestem im za to wdzięcz-
ny - opowiadał Marcin Bęben

w przerwie zimowej sezonu 
2009/2010, z powodu kontuzji, 
Marcin Bęben opuścił Sarma-
cję. Od tamtej pory nie grał już 
w żadnym klubie. 

Na jednym z treningów 
34-latkowi odnowił się uraz 
ścięgna Achillesa. - Gdy wrócę 
do zdrowia, to stanę między 
słupkami, a na razie będę po-
magał Andrzejowi Typerowi, 
trenerowi bramkarzy, w trenin-
gach - podkreślił nowy nabytek 
CKS-u. ŁD

Marcin Bęben w Czeladzi

Zarząd Polski Ligi Koszykówki SA przy-
znał licencję okresową dla MKS-u Dą-
browa Górnicza na grę w rozgrywkach 
Tauron Basket Ligi w przyszłym sezo-
nie. Dla dąbrowian będzie to debiut 
na koszykarskich salonach. 

Zmagania podopieczni Wojciecha Wie-
czorka rozpoczną 4 lub 5 października. 
W TBL dąbrowianie będą rywalizowali 
m.in. ze Stelmetem Zielona Góra, Treflem 
Sopot, Rosą Radom, Anwilem Włocławek 
czy Energą Czarnymi Słupsk. 

Dąbrowski MKS będzie pierwszym od 
dwunastu lat męskim zespołem z woje-
wództwa śląskiego, grającym w najlepszej 
koszykarskiej lidze w Polsce. - Bardzo się 
cieszymy, że formalnościom stało się za-
dość i czeka nas nowy, piękny rozdział w hi-
storii klubu. Oczywiście nie zapominamy, 
że to także ogromne wyzwanie sportowo-
organizacyjne. Dołożymy wszelkich starań, 
aby mu sprostać - zapewnia Łukasz Żak, 
członek zarządu koszykarskiego MKS-u. 
- Będziemy ciężko pracować, by kibice 
z Dąbrowy Górniczej i z całego regionu 
mogli być dumni z naszej drużyny - de-
klaruje Rafał Podgórski z zarządu klubu. 
Od sezonu 2008/2009 dąbrowscy ko-
szykarze nieprzerwanie rywalizowali na 
zapleczu ekstraklasy, kilka razy będąc do-
słownie o włos od wywalczenia awansu 
do wymarzonej przez wszystkich kibiców 
Tauron Basket Ligi.   BO

Licencja dla 
MKS-u

KoSZyKóWKA
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To będzie pewny punkt zespołu.

Paweł Leśniak
p.lesniak@twojezaglebie.pl

Pierwszym rywalem Zagłębia 
będzie Stal Mielec, która w minio-
nym sezonie zajęła 7. miejsce na 
wschodzie, choć rok 2013 kończy-
ła jako wicelider ligi. Na papierze 
to Zagłębie jest faworytem, jed-
nak nazwiska to jedno, a boisko 
wszystko rewiduje. w szeregach 
Stali występował doskonale znany 
kibicom Bogusław wyparło, jednak 
w kolejnym sezonie ma zająć się 
karierą trenerską, a między słupka-
mi miałby stanąć wojciech Daniel. 
Mielczanie na rynku transferowym 
nie brylowali, a kadrę drużyny 
uzupełnili głównie młodzieżowcy. 
Goście piątkowego pojedynku po-
zyskali także Mateusza Cholewiaka 
z Puszczy Niepołomice (24 bramki 
w 103 meczach), a także Rafała Jan-
kowskiego, który pożegnał się ze 
Stadionem Ludowym. 

Stal, podobnie jak Zagłębie, na 
rundzie przedwstępnej zakończy-
ła rywalizację w Pucharze Polski. 
Podopieczni Rafała wójcika ulegli 
czwartoligowej Sparcie Jazgarzew 
aż 1:4.

Królem polowania transferowego 
niewątpliwie zostało Zagłębie, które 
pozyskało aż 10 nowych zawodni-
ków. Do klubu przyszli: wojciech 
Fabisiak (bramkarz - UKP Zielona 
Góra), Mateusz Matracki (bramkarz 

- Legionovia Legionowo), Daniel 
Kutarba (obrońca - Energetyk ROw 
Rybnik), Krzysztof Markowski 
(obrońca - Kolejarz Stróże), Miłosz 
Kozak (pomocnik - Legia II war-
szawa), Dawid Ryndak (pomocnik 
- Legionovia Legionowo), Kamil 
Zalewski (pomocnik - Polonia By-
tom), Jakub Arak (napastnik - Legia 
II warszawa), Piotr Giel (napastnik 
- MKS Kluczbork), a także Seba-
stian Dudek (pomocnik - Zawisza 
Bydgoszcz). Transfer tego ostatnie-
go był niezwykłym zaskoczeniem. 
Zawodnik grał w europejskich pu-
charach (słynny gol na 3:2 w meczu 
z Dundee, który zapewnił Śląskowi 

wrocław awans do kolejnej rundy 
eliminacji Ligi Europy), zdobywał 
mistrzostwo kraju, a w ubiegłym 
sezonie z Zawiszą Bydgoszcz sięgał 
po Puchar Polski.

Z drużyną pożegnali się: Rafał 
Jankowski (Stal Mielec), Grzegorz 
Arłukowicz (Polonia warszawa), 
Łukasz Grube (Polonia Bytom), 
Michał Grudniewski (Pogoń 
Siedlce), Jan Grzesik (powrót do 
rezerw Legii), Krzysztof Kaliciak 
(blisko Polonii Bytom), Mateusz 
Struski (nadal szuka klubu) oraz 
wojciech wojcieszyński (blisko po-
wrotu do Okocimskiego Brzesko). 
Do Polonii Bytom wypożyczono 

Rafała Sadowskiego, tam także 
zagra Michał Cyganek, z którym 
sosnowiecki klub definitywnie się 
pożegnał. Do Holandii wrócił Chri-
stian Gandu, a poza kadrą znaleźli 
się także: wołodymir Ostrushko 
(kontuzja), Dawid weis i Mateusz 
wieczorek (Skra Częstochowa). 
Na Ludowym nie zobaczymy także 
Pawła Domańskiego.

Zdaniem prezesa, Marcina Jaro-
szewskiego, zmiany to krok w kie-
runku awansu. - wierzymy głęboko 
w to, że jakość zespołu została pod-
niesiona do takiego poziomu, który 
pozwoli nam zrealizować cel. Mimo, 
że po sezonie mówiłem, że miejsca 
5-8 są realne, dziś mogę powiedzieć, 
że po podpisaniu kilku umów spon-
sorskich i po wzmocnieniu składu, 
ten zespół stać nie tylko na awans 
z 2. czy 3. miejsca, ale nawet na wy-
granie ligi. Celem w najbliższym 
sezonie jest zwycięstwo ligi i zajęcie 
1. miejsca, a celem minimum jest 
miejsce 3. premiowane awansem - 
mówi Marcin Jaroszewski.

Spotkanie ze Stalą odbędzie się 
na Stadionie Ludowym w piątek, 
1 sierpnia, o godzinie 19. Ceny bi-
letów zostały ujednolicone. Nor-
malne wejściówki na trybunę krytą 
kosztują 16 złotych, a na odkrytą 
8 zł. Kobiety zapłacą 5 złotych, 
a dzieci do lat 6 mają wstęp dar-
mowy. Kibice mogą także kupić 
karnety - na krytą trybunę 120 
złotych, na odkrytą 60 zł. n  
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Do Zagłębia Sosnowiec powrócił m.in. Krzysztof Markowski.

Cel jest jasny - awans do i ligi
Zagłębie Sosnowiec rozpoczyna walkę w zreformowanej II lidze. Zarząd klubu zrewidował cel na 
ten sezon. - Po tych wzmocnieniach, naszym celem jest awans do I ligi - mówi prezes.

Działacze RKS-u Grodziec skompleto-
wali już praktycznie kadrę na nowy 
sezon. Klub chciałby wprawdzie pozy-
skać jeszcze jednego zawodnika, jed-
nak na przeszkodzie stoją pieniądze.

Mowa o Mateuszu Majchrzaku z MKS
-u Sławków. Trenerowi Sebastianowi 
Gzylowi gra tego pomocnika przypadła 
do gustu. - Bardzo chciałbym, aby Ma-
teusz zagrał u nas, ale nie wiem, czy 
dojdziemy do porozumienia z klubem ze 
Sławkowa - powiedział szkoleniowiec 
RKS-u. - Rozmowy cały czas trwają, jed-
nak nie może być tak, że my oddajemy 
zawodników za czapkę śliwek, a sami 
płacimy za nich duże pieniądze - za-
znaczył Dariusz Piętka, prezes MKS-u. 

Pewny występów w Grodźcu może być już 
Sławomir Chodor, do niedawna klubowy 
kolega Mateusza Majchrzaka. W nowym 
sezonie przy Kijowskiej będą grać także 
Sebastian Domański (pomocnik) z Soły 
Oświęcim i Dawid Kapral (obrońca, mło-
dzieżowiec) z Zagłębia Sosnowiec.

Na wypożyczenie z RKS-u do SKS-u Ła-
gisza trafili Piotr Telega i Bartosz Bzdręga. 
Z klubem już wcześniej rozstali się Dawid 
Stambuła i Konrad Koźmiński.To oznacza, 
że trzon kadry z poprzedniego sezonu 
zostanie utrzymany, więc jesienią w bar-
wach RKS-u na pewno zagrają: Damian 
Koch czy Damian Waśniewski, W dotych-
czasowych sparingach RKS zremisował 2:2 
ze Spójnią Osiek i pewnie pokonał Pioniera 
Ujejsce 7:0 i katowicką Spartę 7:2.  ŁD

Bartłomiej Soroka i Mariusz Syguła roz-
stali się z sosnowieckim Płomieniem. 
obydwaj siatkarze w nowym sezonie 
zagrają w barwach energetyka Jaworzno.

Obaj gracze do Płomienia dołączyli rok temu 
i pod wodzą trenera Dariusza Sobieraja, wraz 
z młodszymi kolegami, wywalczyli awans do 
II ligi, jednak w niej będą już występować 
w szeregach rywala zza miedzy. 

Oprócz jaworznian w gronie ligowych 
przeciwników sosnowieckiego klubu znaleźli 
się: Błękitni Ropczyce, Wisłok Strzyżów, Hutnik 
Dobry Wynik Kraków, Energetyk Jaworzno, 
MOSiR Bochnia, MKS Andrychów (trenerem 
tego zespołu jest bardzo dobrze znany w na-
szym regionie Rafał Legień), Kłos Olkusz, TSV 
Sanok, a także Karpaty Krosno.

Przypomnijmy, iż w przeszłości Bartło-
miej Soroka i Mariusz Syguła grali już ze sobą 
w Wandzie Kraków i w MKS-ie Banimex Będzin. 

 

Nowy sezon w II lidze rozpocznie się 27 wrze-
śnia. O tym, którzy zawodnicy dołączą do 
naszego zespołu, poinformujemy wkrótce. 
Działacze klubu obecnie pracują nie tylko nad 
wzmocnieniem składu, ale i również nad po-
zyskaniem nowych sponsorów.  ŁD

Walczą o pomocnika

Płomień bez liderów

W zespole dojdzie do zmian.
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Bardzo intensywnie przebie-
ga letnie okienko transferowe 
w Górniku piaski. Czeladzki 
klub do tej pory opuściło aż 
czterech zawodników z pod-
stawowej „jedenastki”. 

w czeladzkim zespole w przy-
szłym sezonie kibice na pewno nie 
zobaczą Łukasza Stępnia, Łukasza 
Burczyka, Michała Zaparta i Ra-
fała Bielawskiego. Cała czwórka 
zdecydowała się na przenosiny 
do  V-ligowej Tęczy Błędów, której 
celem będzie walka o awans do IV 
ligi. -  Obowiązki zawodowe nie 
pozwoliły mi na grę w IV lidze, 
ani wyżej, bo choć miałem propo-
zycje, to wybrałem „okręgówkę”. 
Tęcza to uczciwy klub z aspiracja-
mi na IV ligę - przekazał Łukasz 
Stępień. - w Błędowie jest super 
atmosfera, dobry obiekt, życzliwi 

ludzie, a co najważniejsze chłopcy 
zaufali, pracujemy na wynik - do-
dał Michał Chmielowski, szkole-
niowiec Tęczy.

Niewykluczone, że z zespołem 
rozstanie się także Marcin Der-
latka, który próbuje swoich sił 
w będzińskiej Sarmacji. Co cie-
kawe, ten piłkarz w poprzednim 
sezonie reprezentował już barwy 
Sarmatów. 

Działacze Górnika nie załamują 
się i budują drużynę pod kątem 
nowych rozgrywek. Do tej pory 
do ekipy z Piasków dołączyło trio 
z Pioniera Ujejsce: Paweł Śmi-
łowski (obrońca/pomocnik), Ma-
riusz Suwaj (pomocnik) i Kamil 
Szczagiel (napastnik). w gronie 
podopiecznych trenera Artura 
Szymkowskiego znaleźli się rów-
nież Damian Gieracz (bramkarz 
z Rozwoju Katowice) i Kamil 

Sierka (pomocnik ze Strażaka 
Mierzęcice). Na testach w Gór-
niku przebywa między innymi 
czarnoskóry zawodnik Cashmir 
Mbachu, który poprzednią rundę 
spędził w Błędowie.

w Górniku na następny sezon 
pozostaną m.in.: Łukasz Baran, 
Marcin Pieniążek oraz Dawid 
Skrzypek.

 - Sytuacja finansowa w klubie 
jest ciut lepsza niż w poprzednim 
sezonie, jednak w dalszym cią-
gu nie możemy porównywać się 
z najbogatszymi klubami z nasze-
go regionu - powiedział Radosław 
Orłowski, dyrektor sportowy klu-
bu. - w tym sezonie priorytetem 
będzie utrzymanie Górnika w IV 
lidze. w każdym meczu będziemy 
walczyć o zwycięstwo - podkreślił 
Radosław Orłowski.

w dotychczasowych spotka-
niach kontrolnych Górnik ograł 
Jedność 32 Przyszowice 3:1, 
przegrał z Iskrą Pszczyna 2:4 
i pokonał ząbkowicką Unię 3:0.  
- Trwa przebudowa zespołu, jed-
nak zarówno gra w sparingach, 
jak i osiągane wyniki bardzo nas 
cieszą - zakończył dyrektor Or-
łowski. 

Pierwsze spotkanie o punkty 
czeladzianie rozegrają u siebie 9 
sierpnia ze Slavią Ruda Śląska. 
Tydzień wcześniej, w ostatnim 
sparingu, Górnik zmierzy się 
z Niwami Brudzowice.  ŁD

Rewolucja kadrowa w Górniku
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Przed trenerem Arturem Szymkowskim stoi bardzo trudne zadanie. 


