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Temat miesiąca - Oświata
Rozmowa
z Krystyną Szumilas,
Wiceminister Edukacji
Narodowej,
posłanką PO z Knurowa.

„Nie zgadzam się z twierdzeniem, że istnienie szkolnictwa prywatnego grozi
odejściem ze szkolnictwa publicznego najlepiej wykwalifikowanych nauczycieli.
Nauczyciele wolą pracować w szkołach publicznych, bo praca jest w nich stabilniejsza, bezpieczniejsza i pewna. Ponadto w szkołach niepublicznych nie obowiązuje Karta Nauczyciela i liczba lekcji, jaką musi przeprowadzić nauczyciel w tygodniu jest wyższa niż w szkole publicznej, bo ustalana na podstawie umowy
pomiędzy dyrektorem a nauczycielem. Wysokie zarobki w szkołach niepublicznych też nie są powszechne. Jest różnie. W jednych szkołach są wyższe, ale są
też takie szkoły, w których są dużo niższe niż w placówkach publicznych”. • str. 3
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Skorzystaj z linii „Lotnisko” i jedź do Pyrzowic klimatyzowanym mercedesem

Nie proś się o parking!

To co wydawało się niemożliwe
stało się faktem. Parking przy lotnisku w Pyrzowicach nie jest w stanie
pomieścić wszystkich samochodów
pasażerów korzystających z usług
portu. Interesy na przechowywaniu
samochodów robią tez właściciele
pobliskich zabudowań, ale i tu w
najbliższym sąsiedztwie lotniska
trudno znaleźć wolne miejsce. Rozwiązanie tego problemy dla wielu
podróżnych jest skorzystanie z
usług naszej linii „Lotnisko”. Na
pasażerów czekają wysokiej klasy
autobusy marki Mercedes Ciatro z
klimatyzacją, niską podłogą, miejscem na bagaż oraz wyświetlaczami
LCD, na których podczas podróży
wyświetlamy specjalny quiz z pytaniami. Dzieci mają dużo uciechy z
szukania odpowiedzi, a dorośli
dowiadują się wielu ciekawostek. 50
minutowa podróż upływa w miłej
atmosferze. Linię Lotnisko obsługują mili i uczynni kierowcy, którzy
udzielają nawet informacji dotyczącej godzin odjazdu pociągów z
dworca PKP w Katowicach.
Dodatkowym argumentem za
wyborem autobusu jako środka
komunikacji na lotnisko mogą być
promocje wakacyjne. Pierwsza to:
bilet dwukrotnego przejazdu za 35
zł, typu otwartego, czyli pasażer
kupując bilet może z niego skorzystać po raz drugi w dogodnym dla
siebie terminie, ale do czasu trwania promocji, czyli 31 października
2008r. Druga to 5 % bonifikata na
bilet jednorazowy za 20 zł w
ramach programu promocyjnego
„Latam z Katowic”. Pasażerowie
mogą skorzystać z tej promocji
tylko wtedy, kiedy wejdą na stronę
internetową lotniska w Pyrzowicach, czyli
www.gtl.com.pl i
wydrukują kupon. Kierowca otrzy-

ma kupon i wydrukuje bilet z
bonifikatą.
Na lotnisku znajdują się dwa
przystanki naszej linii. Przystanek
usytuowany przez terminalem A
służy do wysiadania, jako postój
autobusów i stąd też odjeżdżają
pasażerowie, którzy przylatują z
krajów nie objętych porozumieniem z Schengen. Natomiast drugi
przystanek znajduje się naprzeciwko terminala B (nowego) i tutaj
wsiadają pasażerowie przylatujący
z krajów objętych porozumieniem
oraz z lotów czarterowych. Na ten
przystanek autobus podjeżdża
tylko na kilka minut, by zabrać
pasażerów.

W naszej ofercie biletowej jest
też bilet jednodniowy za 28 zł,
który jest ważny przez 24 godziny
od momentu jego zakupu i wykorzystania pierwszy raz. Jeżeli
pasażer kupił bilet za 28 zł na kurs
o godz. 4:00, to może z niego
korzystać do godz. 4:00 dnia
następnego.
Przypominamy, że ponadto oferujemy bilety jednorazowego przejazdu za 20 zł, a dla dzieci w wieku
od 4 do 10 lat przejazd kosztuje 10
zł. Przypominamy, że dzieci do lat 4
podróżują za darmo, a przewóz
bagażu jest już w cenie biletu.
Podróż na lotnisko trwa około 50
minut, ale prosimy o założenie

zapasu czasowego, bowiem na trasie przejazdu autobusu są w dwóch
miejscach prowadzone roboty drogowe i mogą wystąpić korki. Wówczas czas przejazdu znacznie się
wydłuży.
Pasażerowie mogą kupować bilety u kierowcy oraz w Internetowym
Systemie
Sprzedaży
Biletów
(https://bilety.pkm.katowice.pl/),
który umożliwia zarówno biurom
podróży, jak i klientom indywidualnym zakup biletu przez Internet.
Weryfikacja zakupu odbywa się u
kierowcy autobusu, który posiada
bezprzewodowy terminal. Zapraszamy do korzystania z naszych
usług.
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Korek na
suwak?

Są równie funkcjonalne jak Mercedesy i o niebo wygodniejsze, niż Ikarusy

Super-MAN

Ostatnio do Przedsiębiorstwa
Komunikacji Miejskiej Katowice pasażerowie przysyłają infor-
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Eksperci wyliczyli, że cała
Polska gospodarka traci każdego dnia ponad 10 milionów euro z powodu korków.
Ja też przyczyniłem się do
tego bilansu. W przedostatnią niedzielę wakacji wracałem do Katowic z nad polskiego morza. Teoretycznie
mogłem jechać przez Łódź,
ale jakiś diabeł podkusił
mnie, aby wybrać kierunek
wrocławski. Z tym diabłem
to może przesadziłem, bo taki
wariant, jako szybszy i krótszy, wskazywał zwykły atlas
samochodowy. Z mapy nie
wynikał wielki, a nawet
gigantyczny korek, w jakim
utknąłem w centrum Wrocławia. Niestety nie znam
tego miasta i nie wiedziałem,
że do autostrady A1 można
dojechać inaczej, omijając
zapchane autami śródmieście. Ale taka wiedza dostępna jest tylko tubylcom. Samochody na wrocławskich rejestracjach śmigały pasami
równoległej, nierozkopanej
ulicy. Wracający z nad
morza mieszkańcy naszego
województwa jeden po drugim wpadali w korek. Władze twierdzy Wrocław uznały widać, że umieszczanie
znaków drogowych z czytelnymi mapkami objazdów
wprowadzi na drogach jeszcze większy galimatias. I w
ten oto sposób zamiast przyjechać do Katowic na planowaną godzinę 18, zaliczyłem
prawie 4 godzinny poślizg. W
trybie awaryjnym wziąłem
w poniedziałek jeszcze jeden
dzień urlopu i dodałem kilka
euro do ogólnopolskiego
bilansu korkowych strat.
Ekonomiści lamentują
nad kasą, a publicyści szukają dziury w całym, to znaczy w całym korku. Pojawił
się na przykład pomysł, aby
zaadoptować do polskich
warunków sposób poruszania się na tzw. suwak. Polega to na tym, aby na remontowanym odcinku jezdni do
zwężenia dojeżdżać wszystkimi pasami. A później
wpuszczać się nawzajem po
kolei, po jednym aucie z każdego pasa. Moim zdaniem to
pomysł chybiony. Znając
polskie realia pasem otwartym pojadą kierowcy ostrożni, przestrzegający przepisów, a pas blokowany opanują „wymuszacze”. Nie
trzeba się nawet zastanawiać, kto skorzysta na takim
sposobie rozwiązywania
problemu korków. Z suwakiem na drodze jest podobnie jak z suwakiem w życiu.
Kiedy suwak zasunięty sytuacja jest jeszcze pod
kontrolą. Suwak otwarty –
zaczyna się ostra jazda.
redaktor

Wiadomości PKM Katowice,
wrzesień 2008

macje e-mailowe z sugestią, by
także na liniach komunikacji
miejskiej kursowały autobusy

takiej klasy, jak na lotnisko w
Pyrzowicach. Wielu z naszych
pasażerów jest wręcz oburzonych, że PKM Katowice kupił
nowe autobusy tej klasy tylko na
jedną linię. Zawsze odpowiadamy, że firma otrzymała pieniądze na zakup Mercedesów z
miasta Katowice na tę szczególną linię. Ale nie
jest aż tak źle,
bowiem
PKM
Katowice zakupiło w Norwegii 10,
ośmioletnich
autobusów
przegubowych
marki
MAN.
Może nie są aż
tak ładne, jak
Mercedesy, ale
równie funkcjonalne i zapewniają podróż o
kilka klas wyższą
niż Ikarusy.
Autobusy mają
18 metrów długości, troje drzwi i
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mogą przewieźć aż 144 pasażerów, co jest ważne szczególnie w
godzinach szczytu komunikacyjnego. Są komfortowe, wyposażone w system rewersu drzwi, czyli
chronią pasażerów wsiadających
do autobusu przed uderzeniem
drzwiami - oraz blokady, które
uniemożliwiają odjazd autobusu,
kiedy drzwi nie są zamknięte.
Posiadają również kamery, których oko jest skierowane na tył
pojazdu oraz na trzecie drzwi, by
kierowca mógł na bieżąco monitorować wsiadanie i wysiadanie z
autobusu. Pasażerowie specjalnym przyciskiem mogą sami
otworzyć sobie drzwi na przystanku. Autobusy są wyposażone
w klimatyzacje kabiny kierowcy, z
której chłód rozchodzi się na
przednią część autobusu. Ma też 4
luki dachowe oraz uchylne okna,
które zapewniają przewiew wnętrza. Silniki tych MAN spełniają
normy EURO-2. oraz automatyczne skrzynie biegów. Są też niskopodłogowe, co jest szczególnie
ważne dla osób niepełnosprawnych, starszych i na wózkach.
Mamy nadzieję, że pasażerowie
docenią komfort podróży nowym
taborem PKM Katowice.
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Pierwszy dzwonek
ostrzegawczy
Po dwóch miesiącach wakacji nauczyciele nabrali sił, aby zastrajkować, jeżeli
negocjacje ich związkowców z rządem
zakończą się fiaskiem. Na razie obie
strony z sobą rozmawiają i to należy
uznać za niewątpliwy sukces. Niestety,
kwestii spornych jest nadal zbyt wiele,
aby zapomnieć o strajkowym straszaku.
Nauczyciele stanowią dość specyficzną
grupę zawodową. Obok rodziców, a cza-

sami przed nimi, tworzą dla młodzieży
wzory zachowań i postaw, jakie powinna
przyjmować w dorosłym życiu. Pytanie
tylko, czy to jest lekcja wychowawcza,
czy też przyspieszony kurs ekonomii?
Z jednej strony nauczyciel to zawód
bardzo odpowiedzialny i zapewne niedoceniony, a z drugiej obdarzony przywilejami, o jakich przedstawiciele
innych profesji mogą tylko pomarzyć.

Weźmy jako przykład ferie, wakacje,
przerwy świąteczne. Albo system zabezpieczeń przez zwolnieniami. Nauczyciela bardzo trudno wyrzucić z pracy. W
innych branżach wystarczy kaprys prezesa, aby dostać wypowiedzenie.
Nie nam oceniać rządowe czy związkowe racje. Trochę tylko wstyd, że temu
zamieszaniu przyglądają się klienci
nauczycieli – czyli uczniowie.

Optymistyczne jest to,
że dalej rozmawiamy
Rozmowa z Krystyną Szumilas, Wiceminister Edukacji Narodowej, posłanką PO z Knurowa.
- Czy nie dało się spornych spraw
rozwiązać w czasie wakacji, aby
teraz skoncentrować się tylko na
samych uczniach?
- Nauczyciele mają prawo wiedzieć, co czeka ich w nowym roku
szkolnym. Dlatego bardzo nam zależało, aby pod koniec wakacji jasno
powiedzieć, w których sprawach
porozumieliśmy się ze związkami
zawodowymi, a w których nie. To się
udało. 29 sierpnia podpisaliśmy
wspólne uzgodnienia. Nauczyciele
wiedzą już, że ich płace wzrosną nie
tylko w roku 2009 dwa razy po 5%,
od stycznia i od września, ale też tak
samo w 2010 roku. Przypomnę, że w
tym roku ich płace wzrosły o 10%. To
oznacza, że pod koniec 2010 roku
będą o 30% wyższe od tych z 2007
roku.
Ustaliliśmy również, na czym bardzo zależało związkom zawodowym,
że będą miały prawo do uzgadniania
regulaminów wynagradzania dla
nauczycieli na poziomie samorządu
terytorialnego i na poziomie państwa.
- Jeżeli jest taka sielanka, to skąd
to całe zamieszanie i strajkowe
groźby związkowców?
- Są też tematy, w których nie osiągnęliśmy porozumienia. Chodzi tu
między innymi o sprawę wcześniejszych emerytur, czas pracy nauczycieli czy też zadania kuratora oświaty.
Mimo braku porozumienia optymistyczne jest to, że dalej rozmawiamy.
- Rząd proponuje wydłużenie
obecnego pensum o 4 godziny.
Związkowcy twierdzą, że nauczyciele będą musieli przez to pracować więcej, a więc spadnie realna
wartość obiecanych podwyżek.
- Nie proponujemy zwiększenia
czasu pracy nauczycieli. Zgodnie z
przepisami Karty nauczyciela czas
pracy nauczyciela powinien wynosić
nie więcej niż 40 godzin w tygodniu.
W tygodniu nauczyciel musi przeprowadzić 18 lekcji, pozostają mu 22
godziny na przygotowanie się do
nich, sprawdzanie prac uczniów, rozmowy z rodzicami, konferencje itp.
Zaproponowaliśmy zmianę tych pro-

Nie zwalnia to jednak rządu z
myślenia o poprawie warunków
pracy i płacy nauczycieli szkół
publicznych i myślenia o jakości
kształcenia. Dlatego też proponujemy obniżenie wieku szkolnego,
zmianę podstaw programowych,
odbiurokratyzowanie
kuratora
oświaty. A najlepszych pedagogów
chcemy zachęcić do pozostania w
szkole poprzez podnoszenie ich
wynagrodzenia, nie jednorazowe, ale
systematyczne, 2 razy po 5% w ciągu
najbliższych lat.

porcji – 22 godziny lekcji i 18 godzin
na przygotowanie się do nich oraz
inne zajęcia. Temat wzbudził jednak
wiele emocji. Po rozmowach z samorządami i ze związkami zawodowymi
proponujemy, aby od 1 września 2009
roku pensum wzrosło o 1 godzinę dla
nauczycieli szkół podstawowych i
gimnazjów, a w liceach, technikach i
szkołach zawodowych pozostało 18to godzinne. O dalszej perspektywie
będziemy jeszcze rozmawiać. Czy te
propozycje zmniejszą realną kwotę
podwyżek i w jakim stopniu, oceńcie
Państwo sami.
- Naprawdę wysokie wynagrodzenia oferować może tylko szkolnictwo prywatne i zapewne tam
będą szukali dla siebie miejsca
nauczyciele o wysokich kwalifikacjach. Jaka jest w tej materii długofalowa strategia rządu? Jak zatrzymać najlepszych pedagogów na
państwowych posadach. To pytanie
nie wynika z troski o zarobki

nauczycieli, ale z obaw o poziom
edukacji publicznej.
- Nie zgadzam się z twierdzeniem,
że istnienie szkolnictwa prywatnego
grozi odejściem ze szkolnictwa
publicznego najlepiej wykwalifikowanych nauczycieli. Nauczyciele
wolą pracować w szkołach publicznych, bo praca jest w nich stabilniejsza, bezpieczniejsza i pewna. Ponadto w szkołach niepublicznych nie
obowiązuje Karta Nauczyciela i liczba lekcji, jaką musi przeprowadzić
nauczyciel w tygodniu jest wyższa
niż w szkole publicznej, bo ustalana
na podstawie umowy pomiędzy
dyrektorem a nauczycielem. Wysokie zarobki w szkołach niepublicznych też nie są powszechne. Jest różnie. W jednych szkołach są wyższe,
ale są też takie szkoły, w których są
dużo niższe niż w Placówkach
publicznych. Liczba miejsc pracy w
szkołach niepublicznych jest ograniczona, bo chodzi do nich jedynie niecałe 3% wszystkich uczniów.

- Czy przekonanie, że sześciolatki
poradzą sobie w szkole zostało
poparte konkretnymi badaniami?
- Takie badania zostały przeprowadzone jeszcze przez poprzedni
rząd, w 2007 roku. Obniżenie wieku
szkolnego nie jest przecież autorskim pomysłem tego rządu. Wcześniej chciał to zrobić rząd SLD, a
później PiS-u, ale zabrakło im determinacji.
Z badań przeprowadzonych w
2007 roku wynika, że sześciolatki są
przygotowane do nauki w szkole.
Współczesne dziecko sześcioletnie
jest o wiele lepiej rozwinięte od swojego rówieśnika sprzed 30 czy 20 lat,
bo świat wokół jest inny. Zauważyła
to Europa, w większości krajów
nauka w szkole rozpoczyna się w
wieku 6 lat, a nawet wcześniej.

Musimy dojrzałość sześciolatków
wykorzystać również w Polsce, dlatego proponujemy obniżenie wieku
szkolnego. W trosce o dziecko proponujemy rozłożenie obniżenia
wieku szkolnego na trzy lata. W
okresie przejściowym to rodzice
będą mogli decydować, czy ich
dziecko pójdzie do szkoły w wieku 6
czy 7 lat.
- Po wejściu do Unii Europejskiej
na pewno prowadzicie Państwo
analizy porównawcze dotyczące
poziomu edukacji. Jak wypadamy
na tle innych krajów wspólnoty.
- Od 8 lat Polska uczestniczy w
międzynarodowych
badaniach
umiejętności
piętnastolatków
(PISA). Są to badania przeprowadzane co trzy lata i uczestniczy w
nich ponad 40 krajów, nie tylko z
Unii Europejskiej. To, z czego powinniśmy być dumni, to największy
wśród krajów uczestniczących w
badaniu postęp wiedzy polskich
uczniów. Może nie jesteśmy na
szczycie, ale systematycznie poprawiamy wyniki i wspinamy się coraz
wyżej w klasyfikacji. W tej klasyfikacji nasi uczniowie są już np. lepsi od
swoich rówieśników w Niemczech,
bo tam wyniki nauczania pozostają
na stałym poziomie. Zazdroszczą
nam tego inne kraje, tymczasem w
Polsce nie potrafimy tego docenić.

Co na to opozycja?
Izabela Kloc, posłanka PiS z Mikołowa
- Rządowa strategia w kwestiach oświatowych na razie polega na rezygnacji z projektów zainicjowanych przez ministrów
rządów PiS. Są to działania bardziej
medialne, niż zmierzające do faktycznej
naprawy polskiej oświaty. Weźmy jako
przykład zniesienie obowiązku noszenia
przez młodzież mundurków. Opinia
publiczna może i lubi takie gesty, ale wielu
dyrektorów szkół ma teraz problem, bo
podpisali umowy z firmami odzieżowymi na kilka lat. Kto zapłaci za
zerwane umowy? Widać, że rząd nie ma pomysłu na kompromis w
przeciągającym się sporze ze związkowcami. Na dłuższą metę taka
sytuacja grozi kryzysem polskiej oświaty. Obecne propozycje rządu
trudno nazwać reformą szkolnictwa. To raczej delikatny lifting instytucji, która wymaga solidnego remontu.
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100 - lecie
Nikiszowca

Nikiszowiec
dzielnica,
którą we wszystkich folderach i opracowaniach o Śląsku określają jako perełkę
architektury dzielnic przemysłowych w Europie. Jej
czar wykorzystywał w swoich filmach Kazimierz Kutz,
a władze miasta i województwa chcą wykorzystywać do
celów turystycznych. W najbliższą sobotę 20 września od
godz. 15 rozpoczyna się w
centralnej części Nikiszowca
wielki, dwudniowy festyn z
okazji
setnej
rocznicy
powstania tej dzielnicy.

Oto program
zabawy:
15.00 ruszy korowód z
udziałem Orkiestry Dętej
KWK „Wieczorek”, dzieci i
młodzieży oraz mieszkańców dzielnicy ulicami:
Janowska, Czechowa, Anny
do Placu Wyzwolenia
15.15 - 16.15 koncert Orkie-

stry Dętej KWK „Wieczorek” pod dyrekcją Andrzeja
Pisarzowskiego
16.15 - 17.00 „Biesiada Śląska” – program artystyczny
w wykonaniu dzieci i młodzieży z G nr 14, SP nr 53, SP
nr 62 i 63 oraz TPS
17.00 - 18.00 Krzysztof
Krawczyk z zespołem
18.00 - 19.15 zespół „SAMI”
19.15 - 20.30 zespół „Gang
Olsena”
20.30 pokaz ogni sztucznych.
Będzie także coś dla sportowców: bieg uliczny oraz
rajd rowerowy.
Natomiast 21 września
2008r. w niedzielę, w kościele
Św. Anny o godz. 18.00
wystąpi Józef Skrzek z „VIATOR Znak Pokoju”, czyli
Oratorium
Górnośląskie
wraz z wykonawcami: Aleksandrą Poniszowską sopran i
Beatą Mańkowska mezzosopran, Wałasi i Lasoniowie
kwintet smyczkowy.

Katowickie „Hity na Czasie” przed Silesia City Center!

Pożegnanie lata

W niedzielny wieczór 31
sierpnia na parkingu przed
Silesia City Center stanęła
ogromna scena, na której odbył
się finałowy koncert wakacyjnej trasy koncertowej radia
ESKA i telewizyjnej dwójki.
Impreza odbyła się pod patronatem Prezydenta Miasta
Katowice, Piotra Uszoka, który
na początku koncertu życzył
wszystkim dobrej zabawy i
miłego pobytu w Katowicach.
Przez wakacje w ramach akcji
„Hity na czasie” odbyło się 5
koncertów w Białymstoku,
Łodzi, Sopocie, Płocku i Byd-

Już po raz czwarty zapraszamy wszystkich, biegaczy i
kibiców na Półmaraton 4energy, który tym razem odbędzie
się w samym centrum Śląska,
21 września. Start o godz. 10,
nieopodal Spodka, na wysokości ul. Olimpijskiej, natomiast meta - w samej hali!
Bieg rozegrany zostanie przy
wyłączonym ruchu kołowym.
Trasa jego wyniesie 21 km i
będzie przebiegała Al. Korfantego (na wysokości ul.
Olimpijskiej) - Rondo - Al.

Foto: Dariusz Kawka/ ESSKA

20 września na Placu Wyzwolenia
– wielki festyn pod patronatem
Piotr Uszoka, prezydenta Katowic
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goszczy z udziałem artystów z
czołowych miejsc list przebojów. W Katowicach na wielki
finał zjawili się m.in. zespół
Feel, Doda, Patrycja Markowska, Shaum Baker, Jay Sean,
Beats&Styls, Monrose, Papa

D, Łzy, Backside Artist, Arash,
Busshunter, Nexx, Manchester
czy Basic Element.
Koncert poprowadził Tomasz Kamel oraz Jankes z
radiowej ESKI.
Zabawa rozpoczęła się o

godz. 21 i trwała przez kilka
godzin, ale pierwsi uczestnicy
koncertu pojawili się na płycie
koncertowej już wczesnym
popołudniem. Czyhali na swoich ulubieńców, by otrzymać
autograf lub zamienić z nimi
kilka słów. W sumie organizatorzy doliczyli się 70 tysięcy
osób, które przyszły pożegnać
lato z radiem ESKA i telewizyjną Dwójką.
Publiczność bawiła się
doskonale, śpiewała największe przeboje wraz ze swoimi
ulubieńcami, m.in. Feelem,
Patrycją Markowską czy Dodą.

Pobiegnij z 4energy!
Korfantego - Rynek - ul. Św.
Jana - ul. T. Kościuszki - ul.
Ceglana - ul. W. Stwosza - ul.
Kochanowskiego - ul. Św.
Jana - Rynek - Al. Korfantego
- Rondo - Al. Korfantego (do
ul. Katowickiej - nawrót). 1
Pętla ma długość 7 km.
W półmaratornie 4energy
prawo startu mają osoby,
które do dnia 21. 09.2008 roku
ukończą 18 lat. Osoby, które

ukończyły 16 lat mogą wystartować w biegu pod warunkiem podpisania oświadczenia (w Biurze Zawodów)
przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka. Weryfikacja i zapisy zawodników,
wydawanie numerów i pakietów startowych odbędzie się w
Biurze Zawodów, Katowice,
hala SPODEK ul. W. Korfantego 35 w dniach: 20. 09. 2008

r. w godz. 9.00 – 20.00 i 21. 09.
2008 r. w godz. 6.00 – 9.00.
Decyzje lekarzy zawodów
dotyczące startu czy też
kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i
nieodwołalne. Więcej informacji o biegu na stronie:
http://bieg.4energy.pl.
Serdecznie zapraszamy
wszystkich mieszkańców Śląska i całej Polski.

URZĄD MIASTA KATOWICE
40-098 Katowice, ul. Młyńska 4; Tel. 032 259 39 09; Fax 032 253 79 84; E-mail: urzad_miasta@um.katowice.pl; www.um.katowice.pl
Godziny otwarcia: pn. 7:30 - 17:00, wt. 7:30 - 15:30, śr. 7:30 - 13:00, cz. 7:30 - 17:00, pt. 7:30 - 15:30
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Zabrze
poleca!
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Zabytki
techniki
działają
na turystów
jak magnes

Moment podpisania historycznego porozumienia dla Zabrza i całego regionu. W środku Małgorzata Mańka-Szulik prezydent miasta.

Perła
na szlaku

Na śląskim Szlaku Zabytków Techniki znalazło się
do tej pory 31 obiektów.
Cztery z nich położone są
na terenie Zabrza. To
Muzeum Górnictwa Węglowego, Szyb „Maciej”, Skansen Górniczy „Królowa
Luiza” oraz Zabytkowa
Kopalnia Węgla Kamiennego „Guido”.
Kopalnia
otworzyła
swoje podwoje dla turystów
w czerwcu 2007 r. Od tego
czasu odwiedziły ją dziesiątki tysięcy gości, m.in. z
Egiptu, Wenezueli czy
Japonii.Obiekt uznawany
jest za perełkę na szlaku.
Kopalnia „Guido” to unikat w skali europejskiej podkreśla Dorota Kosińska
z Biura Promocji Miasta
Urzędu Miejskiego. - To
jedyna kopalni węgla
kamiennego, w której
można zjechać 320 metrów
pod ziemię i gdzie wszystkie elementy wyposażenia
są autentyczne
Udostępnienie zwiedzającym części poziomu 320
metrów ma nastąpić do
końca roku. Część komór
będzie wykorzystywana na
działalność handlową, usługową i gastronomiczną.

Nie ma tu nadmorskich plaż i nie roztaczają się górskie krajobrazy. Nie przeszkadza to
jednak Zabrzu w stawianiu na turystykę. I to
z dużym sukcesem. Położone w mieście
wyjątkowe zabytki przemysłowe przyciągają
coraz więcej gości i to z całego świata.
- Turystyka przemysłowa dynamicznie się
rozwija. Potwierdzają to nie tylko licznie
przybywający do miasta goście z całego świata, ale również m.in. takie przedsięwzięcia,
jak powołanie „Międzynarodowego Ośrodka
Badań i Dokumentacji Dziedzictwa Przemysłowego dla Turystyki”. Podpisanie porozumienia dotyczącego powstania tego ośrodka
nastąpiło 4 września podczas międzynarodowej konferencji, która odbyła się w Zabrzu –

mówi prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.
Ośrodek będzie funkcjonował pod patronatem Światowej Organizacji Turystycznej
UNWTO z siedzibą w Madrycie. Umowę inaugurującą jego działalność podpisano w obecności m.in. Francesco Frangialli, sekretarza
generalnego Światowej Organizacji Turystyki, wiceminister Katarzyny Sobierajskiej z
Ministerstwa Sportu i Turystyki, Bogusława
Śmigielskiego, marszałka województwa śląskiego oraz Małgorzaty Mańki-Szulik, prezydent Zabrza. Międzynarodowa konferencja
„Dziedzictwo przemysłowe jako element
zrównoważonego rozwoju turystyki” poświęcona była właśnie dalszemu rozwojowi turystyki przemysłowej.(js)

Wycieczka w XIX wiek
Początki kopalni „Królowa Luiza” sięgają ostatnich lat
XVIII wieku. Początkowo węgiel wybierano tu metodą
odkrywkową lub szybami o głębokości dochodzącej do 30
metrów. Udostępniony zwiedzającym skansen otwarty
został w 1993 r. Goście mogą tu zobaczyć elementy zabudowy i wyposażenia pochodzące z drugiej połowy XIX wieku.

Od maszyn po mundury
Zbiory
usytuowanego
przy ul. 3 Maja Muzeum
Górnictwa Węglowego liczą
około 32 tysięcy eksponatów. Wśród nich są głównie
urządzenia wykorzystywane na przestrzeni lat przy
eksploatacji węgla. Obrazują
one rozwój myśli technicznej od najprostszych narzędzi po skomplikowane
mechanizmy napędzane silnikami parowymi i elek-

trycznymi. Ekspozycję uzupełniają kolekcje mundurów
i insygniów górniczych,
obrazy, rzeźby oraz eksponaty związane z patronką
górników św. Barbarą.
Wart obejrzenia jest również Szyb „Maciej”, który
przed laty należał do kopalni
„Concordia”. Na turystów
czekają tu m.in. budynek nadszybia, wieża i maszyna
wyciągowa.
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Czarna seria
autobusów Zamień wóz
Wrzesień miesiącem
„Czystego powietrza dla wszystkich”

Województwo śląskie jest
jednym z trzech w Polsce,
gdzie w stosunku do ubiegłego lata wzrosła liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych. W 14 regionach statystyka się poprawiła. W
sumie, w całym kraju pod
kołami lub za kierownicą w
czasie tych wakacji zginęło
1381 osób. To i tak bardzo
dużo, ale mniej, niż w latach
poprzednich. Policjanci z
dużym nagłośnieniem w
mediach organizują akcje
kontrolne. Kierowcy o tym
wiedzą i starają się pilnować.
Każdego roku w czarnej
drogowej statystyce dominuje jakiś temat. Były wakacje,
kiedy prawie każdego dnia
zabijał się na polskich drogach motocyklista. W innym
sezonie trwogę siali kierowcy
na podwójnym gazie. Rok
2008 zdaje się być pechowy
dla autobusów wycieczkowych i miejskich. Zamiast
statystyki cytujemy niewielką część tytułów, jakie w
ostatnich miesiącach przewinęły się przez prasę lokalną:

na bus

O wypadkach z udziałem autobusów pisaliśmy już w marcu

Lublin – „Wandal zaatakował autobus”.
Dąbrowa Górnicza – „Kraksa przez oponę”.
Szczytno – „Autobus wjechał pod pociąg”.
Gdynia – „Autobus wjechał w trolejbus”.
Myśliborz – „Rowerzysta wpadł pod
autobus”.
Gdańsk – „Autobus wjechał w magistralę ciepłowniczą”.
Bolesławiec – „Autobusem w dom”.
Łódź – „Nie ustąpił autobusowy”.
Poznań – „Nocny autobus wpadł do rowu”.
Warszawa – „Nocny autobus wpadł do
rowu”.
Kielce – „Spalił się wycieczkowy autobus”.
Ozimek – „Rowerzysta potrącony przez
autobus”.

Morąg - „Autobus PKS zderzył się z
samochodem, są ranni”.
Stefanów – „Wypadek autobusu PKS”.
Bytom – „Autobusem w tramwaj”.
Łódź – „Zapalił się autobus”.
Kielce – „Autobus miejski spowodował
karambol, w którym ucierpiały trzy
samochody”.
Serbia – „Są zabici i ranni”.
Węgry – „Wypadek autobusu”.
Oświęcim – „Golf kontra autosan”.
Łódź – „Pijany kierowca wjechał w
autobus”.
Słupsk – „Kierowca autobusu zasłabł”.
Łódź – „Autobus zmiażdżył staruszkę”.
Warszawa – „Autobus uderzył w drzewo”.

„Czyste powietrze dla wszystkich” to
hasło tegorocznego Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, który
jak zwykle będzie trwał od 15 do 22 września. W ostatni dzień, czyli 22 września
dowód rejestracyjny samochodu będzie
biletem uprawniającym do bezpłatnego
korzystania z autobusów i tramwajów. Na
terenie aglomeracji katowickiej akcję

Na tym festynie zostanie również pokrojony tort komunikacyjny, a Sznupkowy autobus należący do PKM Katowice będzie
tłem do akcji promocyjnej komunikacji
miejskiej.
W tym roku do akacji włączyła się także
katowicka IKEA, która 16 września na
swoim parkingu wraz z KZK GOP organizuje happening, w trakcie którego będą roz-

popularnie zwaną: „Zamień wóz na bus”
koordynuje Komunikacyjny Związek
Komunalny GOP, a włączają się w nią
także przewoźnicy tacy, jak PKM Katowice. Na szybach naszych autobusów pojawią
się plakaty i reklamy, a w środku zawieszki
nawołujące do skorzystania z usług komunikacji miejskiej i pozostawienia samochodu na parkingu. Akcja promocyjna będzie
również prowadzona na przystankach i w
trakcie imprez okolicznościowych, m.in. na
festynie w Katowicach - Nikiszowcu, gdzie
zostaną rozlosowane nagrody dla uczestników konkursu. Każdy może w nim wziąć
udział wystarczy wypełnić kupon i wraz z
skasowanym biletem wrzucić do specjalnej urny, do rozlosowania wiele gadżetów
oraz 3 bilety miesięczne oraz 3 kwartalne.

dawane ulotki oraz kupony konkursowe, a
każdy klient, który zakupi tego dnia wielkogabarytowe towary i przyjedzie do IKEA
autobusem, i będzie miał przy sobie skasowany bilet, otrzyma 50 % zniżkę na przewóz
towaru do domu. W tym dniu także na podstawie biletu autobusowego będzie można
otrzymać w IKEA kawę i ciastko gratis.
Będzie także coś dla uczniów. 18 i 19
września kontrolerzy będą odwiedzać
szkoły i mówić dzieciom o kulturze mobilności. Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu zapowiada się bogato i
mamy nadzieję, że przekona wielu z kierowców do pozostawienia samochodu w
domu i skorzystania z komunikacji miejskiej na początek może za darmo w dniu 22
września, a później na stałe.

 DO I OD REDAKCJI

Odważyli

Tylko spokój
może nas uratować
Śląskie ulice i drogi coraz
bardziej przypominają wielki plac budowy. Teoretycznie kierowcy powinni się
cieszyć, bo kiedy drogowcy
skończą pracę, to jeździć się
będzie komfortowo, ale póki
co to tylko spokój może nas
uratować. W najgorszym
stanie są Katowice. Tu trzeba szczególnie uważać, bo
prawie w każdej dzielnicy
można spotkać po kilka ekip
drogowców, a lokalizacja
przystanków oraz trasy
przejazdu są zmieniane. W
Śródmieściu drogowców
można spotkać, m.in. na ul.
Powstańców, czy Sienkiewicza. Nie zapominajmy, że
cały czas są wprowadzane
nowe objazdy w związku z
przebudową kanalizacji w
Rynku i ul. Warszawskiej
oraz bocznych uliczek do

niej dochodzących. Prace
trwają w Załęskiej Hałdzie
oraz na Giszowcu. Do korków na ul. Górnośląskiej to
się już wszyscy przyzwyczaili, ale też efekty pracy drogowców widać, prace posuwają się szybko i sprawnie i
nie wolno jeździć na pamięć,
bo zwężenia i zmiany układów komunikacyjnych są tu
dokonywane co kilka dni.
Rozmach przedsięwzięcia
widać, więc istnieje szansa,
że kiedy drogowcy skończą,
to przepustowość drogi się
znacznie zwiększy przynajmniej na kilka lat. Na
granicy Katowic i Sosnowca
drogowcy remontują drogę
A-1, tu korki sięgają kilku
kilometrów i nawet blokują
przejazd przez tunel.
W pozostałych miastach
aglomeracji jest trochę

lepiej. W Chorzowie drogowcy opanowali skrzyżowanie ul. Batorego i Czempiela, a także ul. Katowickiej i 3
Maja. W Bytomiu Łagiewnikach też możemy spotkać
utrudnienia oraz w Rudzie
Śląskiej. Drogowcy zamknęli także ul. PCK w Mysłowicach, ul. Żabińskiego w Gliwicach oraz ul. Broniewskiego w Czerwionce-Leszczynach. Nie przejezdna jest
także dla autobusów ul. 1
Maja w Siemianowicach
oraz Kosmonautów w Knurowie. Z zaawansowania
prac i rozmachu wynika, że
drogowcy mają roboty przynajmniej na kilka miesięcy.
Dlatego zanim zdecydujecie
się państwo skorzystać z
komunikacji
miejskiej
sprawdźcie, czy linia nie
kursuje objazdem.

W pierwszym „podejściu” szynka ważyła 22 dkg choć jej faktyczna waga wynosiła 16,8 dkg
Piszę ten list ku przestrodze naiwnych klientów.
Pisząc o naiwniakach mam
na myśli takich ludzi, jak ja:
starszych, niedowidzących,
a przede wszystkim planujących wydatek każdej złotówki. Oto co mi się ostatnio
przytrafiło. W mieście X.
poszłam na zakupy do firmowego sklepu mięsnego.
Poprosiłam o trochę ponad
20 dekagram szynki i pół
kilo kiełbasy. Ekspedientka
zważyła towar, zapakowała
w folię i przykleiła na górę
wydruk z wagi. Na zewnątrz
sklepu czekał na mnie mąż.

Spojrzał na torebki i powiedział: idziemy jeszcze raz
zważyć szynkę. Ekspedientka z miną urażonej królewny wrzuciła reklamówkę na
wagę i okazało się, że szynka
faktycznie waży 16,8 dekagram, zamiast 22, jak wynikało z pierwszego paragonu.
Przyszedł kierownik sklepu,
zaczął przepraszać i zwrócił
nam...40 groszy. Mąż ma
upartą naturę i poszedł na
skargę do rejonowego rzecznika praw konsumentów.
Rzecznik skargę przyjął i
zasugerował, żeby zważyć
też kiełbasę. Proszę sobie

wyobrazić, że też zabrakło
kilku deko. Od tego incydentu minęło już trochę czasu,
ale we mnie nadal krew
gotuje się ze złości. Ktoś
powie, że kłócę się o złotówkę. Ale ja mam 900 złotych
emerytury i nawet złotówka
to dla mnie jest pieniądz. A
druga rzecz to ja się pytam,
ilu takich emerytów i rencistów nabije kieszenie nieuczciwym sprzedawcom
albo właścicielom sklepów.
Imię i nazwisko
znane redakcji
Od redakcji: W oryginalnej wersji list zawiera także
nazwę miasta i adres sklepu.
Pytaliśmy o potwierdzenie
rzecznika praw konsumentów. Faktycznie przyjął takie
zgłoszenie. Jeżeli dotrze do
nas jeszcze jeden taki sygnał,
opiszemy sklep, jako placówkę, którą należy omijać z
daleka. Do sprawy wrócimy,
bo - jak się okazuje – naciąganie wagi nie jest jedynym
chwytem, jaki nieuczciwy
sprzedawcy stosują wobec
klientów.
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To nie jest plaża w Rio De Janerio, Acapulco, czy na Florydzie. Światowy turniej w najbardziej plażowym,
wakacyjnym i seksownym sporcie odbył się w pierwszym tygodniu września w sercu Górnego Śląska.

Kto tak pięknie gra
Od kilku lat na terenie kompleksu sportowego Słupna w
Mysłowicach rozgrywane są międzynarodowe zawody w siatkówce plażowej. W 2004 roku przyjechali najlepsi w Europie juniorzy
do lat 18. Później stawka zawodów rosła z każdym sezonem, a
uczestnicy i międzynarodowi
działacze nie mogli się nachwalić
Mysłowic za perfekcyjną organizację. W ubiegłym roku na Słupnej o tytuł mistrzów świata walczyła młodzież do lat 19. Równolegle w katowickim Spodku trwały rozgrywki Ligi Światowej w
siatkówce mężczyzn. Gościem
obu imprez był Ruben Acosta,
prezes Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej. Acosta
stwierdził wtedy, że nie widzi
żadnych przeciwwskazań, aby w
Mysłowicach rozgrywać zawody
z najwyższej półki. I słowa
dotrzymał. Turniej „Swatch
World Tour 2008 Mysłowice
Open” należał do cyklu rozgrywek w ramach Pucharu Świata,
organizowanych zazwyczaj na
plażach
Brazylii, Meksyku,
Jamajki, USA, Włoch. Mysłowice
na razie nie mają dostępu do
morza lub oceanu, ale mają za to
ośrodek Słupna. Niewykluczone,
że w przyszłym roku obok pięknych pań zagrają tutaj także naj-

lepsi na świecie siatkarze. Mysłowicki turniej wygrały siostry z

Brazylii Carolina i Maria Salgada, które pokonały w finale parę

niemiecką – Carin Hatwick i Ilke
Semmler. Trzecie miejsce zajęły

zawodniczki z Norwegii Ingrid
Torlen oraz Nina Hakedal.
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Horoskop
Wodnik (20 I – 19 II)
Huśtasz się, ale nie na wakacyjnej ławeczce, lecz na
swoich nastrojach. Zrób coś, aby uporządkować swoje
emocje. Źle się z Tobą obecnie rozmawia o ważnych
sprawach, ponieważ Twoja nieprzewidywalność niweczy starania osób, którym zależy, aby było dobrze.

Ryby (20 II – 19 III)

Zadbaj o swoje zdrowie. Teoretycznie po wakacjach
każdy powinien się czuć zdrów, jak ryba, ale w życiu
bywa różnie. Najgorszy jest stres. Jeżeli musisz się już
przejmować problemami innych, interesuj się tylko najbliższymi i tylko momentami krytycznymi dla nich.

Baran (20 III – 20 IV)

Czujesz się mocny, ale lepiej nie szarżuj. Nie jesteś
sprinterem, lecz długodystansowcem. Jeżeli wyprzedzają Cię teraz inni, to pamiętaj, że jesteście dopiero na
pierwszym okrążeniu, a do mety daleko. Finisz należy
do Ciebie, pod warunkiem, że nie złapiesz po drodze
zadyszki.

Byk (21 IV – 20 V)

Miło być teraz bykiem, ponieważ wyjątkowo dobrze
ułożą mu się sprawy uczuciowo-towarzyskie. Stare
miłości się wzmocnią, a nowe będą płomienne. Ale coś,
za coś. W pracy i w finansach może być krucho. Uważaj
na skorpiony i panny.

Bliźnięta (21 V – 20 VI)

Pewność siebie i przebojowość są dobre, jeżeli idą za
nimi autentyczne kwalifikacje oraz wiedza, które powalą na kolana pracodawcę, albo zleceniodawcę (jeżeli
jesteś człowiekiem wolnego zawodu). Jeżeli nie jesteś
pewien, nie próbuj niczego bo się ośmieszysz.

Rak (21 VI – 21 VII)

Wreszcie coś drgnęło w temacie kasy. Niespodziewany zastrzyk gotówki nie może jednak uśpić Twojej czujności i nie możesz (starym zwyczajem raków) się teraz
wycofywać. Idź do przodu i myśl twórczo. Zapytaj lwa,
jak to się robi. Miewa szalone pomysły, ale jeden na pięć
może okazać strzałem w „10”.

Lew (22 VII – 21 VIII)

Trochę Cię ponosi. Działasz w kilku kierunkach i
wciąż tworzysz nowe sytuacje, które mogą dać więcej
pieniędzy albo towarzyskiego uznania. Odrobinę to
ryzykowne, ale Ty podobno nie boisz się adrenaliny w
życiu. Na razie nie hamuj. Gwiazdy Ci sprzyjają.

Panna (22 VIII – 22 IX)

Działasz w konkurencyjnym i nie do końca przychylnym Ci środowisku. Masz dwa wyjścia: zmienić towarzystwo albo je zdominować. Postaw na drugi wariant. Nikt
nie spodziewa się po wyciszonej Pannie aż takiego
ładunku nie zawsze pozytywnej energii. Pokonaj wroga
przez zaskoczenie.

Waga ( 23 IX – 21 XI)

Ciężko się napracujesz przez najbliższy miesiąc. Nie
ufaj ludziom, którzy twierdzą, że pieniądze leżą na ulicy.
Jeżeli tak mówią, to znaczy, że chcą Cię naciągnąć na interes, na którym oni zyskają, a Ty stracisz. Postaw na ciężką
pracę. Efekty przyjdą szybciej, niż się spodziewasz.

Skorpion (23 X – 21 XI)

Nie nadszedł jeszcze czas na podejmowanie ważnych
decyzji. Trochę Cię to stresuje, bo masz kłopot, który
chciałbyś jak najszybciej rozwiązać. Poczekaj. Sprawy
się wyjaśnią najdalej w ciągu miesiąca. Wtedy podejmiesz decyzję ostateczną. Musi być konkretna. Albo w
lewo, albo w prawo.

Wiadomości PKM Katowice,
wrzesień 2008

Krzyżówka

Poziomo: A9 – Binokle,
okulary utrzymujące się na
nosie, B1 – Najwyższy
duchowny w Iranie, D7 –
Przyrząd pomiarowy ze
szczękami, E1 – Las tropikalny, F8 – Jest nim kołyska dla niemowlaka lub
mebelek dla lalki, H1 –
Drewniana
okładzina
ścian, K1 – Dział otorynolaryngologii zajmujący się
rozpoznawaniem i leczeniem chorób ucha, Ł1 –
Instytucja mająca na celu
zapewnienie bezpieczeństwa obrotu prawnego i
jego zgodności z obowiązującym prawem, N1 –
Wstążka, zwykle wzorzysta, tkana z grubych nici
wełnianych, w ubiorach
ludowych używane do
przewiązywania w pasie,
N8 – Proces w którym na
głowie pojawiają się zakola
lub placki.
Pionowo: 1A – Jednostka pojemności kondensatora, 1H – Rybka akwariowa jak osoba walcząca w
imię jakieś idei, 2E –
Papuga popielata, 3A –
Szybko biegający ptak,
podobny do strusia, 3H –
Agnostyczna, ateuszka, 4E
– Inaczej swojak, 5A –
Okres poporodowy, 5H –
Katoda w tranzystorze, 6E

– Jednostka objętości np.
mleka, 6Ł – Wierzba o srebrzystych baziach, 7A –
Salka lekcyjna w szkole,
7H – Zwieńczenie wieży

lub ostrze piorunochronu,
8F – Kręci się w oku, 8Ł –
Zad lub rufa, 9A – Utrzymywanie trzody lub bydła,
10D – Przy żonie, 11A –

Sudoku

Patron rybaków, pasterzy i
łuczników. 13A – Wynik
dzielenia, 15A – W powiedzeniu … rękę myje, 15F –
Jest nim balast.

Nagrody
Zasady gry w sudoku
są banalnie proste, ale
sama gra już może taka
nie być. Szcze gól nie,
jeśli spróbuje się szczęścia na trud niej szych
planszach.
Gra polega na wypełnieniu planszy cyframi
od 1 do 9 w ten sposób,
aby w tym samym wierszu, w tej samej kolumnie, oraz w każdym sektorze 3x3 oznaczonym
pogrubiona linią, znajdowała się tylko jedna
taka sama cyfra. Innymi
słowy w żadnej kolumnie, wierszu, lub oznaczonym sektorze nie
może powtórzyć się dwa
razy ta sama cyfra.

Za poprawne rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru nagrody
otrzymują: Karol Frączek
z Bytomia.

Strzelec (22 XI – 21 XII)

Za nerwowo podchodzisz do rzeczywistości. Jak to się
mówi, lepiej do Ciebie z kijem nie podchodzić. I po co
bywasz taki agresywny? Taką postawą szacunku do swojej osoby nie wzbudzisz. Odważni się Ciebie nie boją, a
strachliwi zaczną unikać. Zacznij się w końcu uśmiechać.

Koziorożec (21 XII – 19 I)

Nienajgorzej rozpoczął się dla Ciebie sezon pourlopowy. Inni błądzą jeszcze myślami po słonecznych plażach
albo gór szczytach, a ty dzielnie przemierzasz Inernet w
poszukiwaniu informacji, które pomnożą twój majątek.
Tak trzymaj. Spadek formy nastapi w połowie listopada.

W tym miesiącu nagrodą w konkursie jest Wielki
Podróżniczy Atlas Świata.

