
Le d wie kil ka dni po zosta ło
do in au gu ra cji te go rocz nych Dni
So snow ca. Im pre za, któ ra od lat
przy cią ga dzie siąt ki ty się cy so -
sno wi czan, na trwa łe wpi sa ła się
w pej zaż kul tu ral ny mia sta. Te -
go rocz ne ob cho dy świę ta ma ją
szan sę na przy cią gnię cie jesz cze
więk szej licz by wi dzów.
A wszyst ko za spra wą dwóch
wy da rzeń – trzy dnio we go ma ra -
to nu z tań cem spod zna ku You
Can Dan ce oraz z oka zji Olim -
pij skie go Pik ni ku Ro dzin nego. 

Ta ostat nia im pre za roz pocz -
nie się w nie dzie lę i spro wa dzi
do So snow ca ta kich „ar ty stów”
spor tu, jak Ar tur Par ty ka, Ja gna

Mar czu łaj tis, czy Hen ryk Śred -
nic ki – je dy ne go pol skie go mi -
strza świa ta w bo skie ama tor -
skim, a na co dzień miesz kań ca
Za gó rza. 

Blok ta necz ny, któ ry roz -
pocz nie się w pią tek a za koń czy
w nie dzie lę, z pew no ścią za in te -
re su je mło dych so sno wi czan.
Nie za brak nie bo wiem Ti to, zna -
ne go z pro duk cji TVN – You
Can Dan ce, ale tak że tan cerzy
tań ca to wa rzy skie go, czy ar ty-
stów łą czą cych ta niec i te atr
w jed no spo iwo. Na do da tek
chęt ni mo gą wziąć udział
w warsz ta tach ta necz nych.

Rzecz ja sna Park Sie lec ki bę -
dzie tęt nić ży ciem od ra -
na do wie czo ra od piąt ku do nie -
dzie li tak że przy oka zji wy stę -
pów na du żej sce nie. W tym
ro ku do So snow ca za wi ta ją ta cy
ar ty ści, jak choć by: Ka zik z ze -
spo łem Bul dog, DŻEM, Ka sia
Ko wal ska, Ma ciej Ma leń czuk
z ze spo łem Psy cho dan cing, czy
nie śmier tel ni Wan da i Ban da.
Szcze gó ło wy pro gram Dni So -
snow ca 2009 za miesz cza my po -

ni żej, już te raz ser decz nie za pra -
sza jąc miesz kań ców mia sta, ale
tak że go ści spo za So snow ca
do od wie dze nia Par ku Sie lec kie -
go i je go oko lic od piąt ku do nie -
dzie li. RREEDD
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PPIIĄĄTTEEKK 0055..0066..
1166..3300 – PUST KI
1188..0000 – SE ARCHING FOR CALM
1199..3300 – KA ZIK & BUL DOG
SSOOBBOOTTAA 0066..0066..
1166..0000 – DŻEM
1177..3300 – KA SIA KO WAL SKA
1199..0000 – SKAN KAN
2200..3300 – MA CIEJ MA LEŃ CZUK
TA NIEC NA ULI CY
PPIIĄĄTTEEKK 0055..0066..
1155..3300 – Od sło nię cie ŻY WE GO
PO MNI KA ŻY WYCH TAN CE -
RZY
1166..0000 – Tań ce „daw ne” – pre zen -
ta cja tań ców po gań skich, dwor -
skich i lu do wych.
1188..3300 – Po kazy i warsz ta ty sal sy
pro wa dzo ne przez TOR RES SAL -
SA GRO UP
2211..0000 – Mię dzy na ro do wa re wia
la ty no ska AFRO CAR NA VAL
SSOOBBOOTTAA 0066..0066..
1111..0000 – SŁO NECZY TUR NIEJ –
otwar ty tur niej tań ca to wa rzy skie -

go dla dzie ci*
1177..0000 – PO KA ZY MI STRZÓW
TAŃ CA TO WA RZY SKIE GO
1177..3300 – PO KAZ TAŃ CÓW RÓŻ -
NYCH: – ta niec izra el ski, hin du -
ski, ir landz ki – po ka zy 

połą czo ne z warsz ta ta mi dla każ -
dego
2211..3300 – PO KA ZY MI STRZÓW
TAŃ CA TO WA RZY SKIE GO
* tur nie je or ga ni zo wa ne

przy współ pra cy z Miej skim Klu -
bem im. J. Kie pu ry w So snow cu
NNIIEEDDZZIIEELLAA 0077..0066..
1111..0000 – OTWAR TY PAR KIET –
pre zen ta cja szkół tań ca z So -

snow ca i miast  
ościen nych – pre zen ta cja da ją ca
moż li wość po ka za nia do rob ku
i osią gnięć szko łom tań ca, warsz -
ta tom ta necz nym, ze spo łom tań ca
itp.
1188..0000 – Po kazy tań ca współ cze -
sne go – hip hop, bre ak dan ce,
jazz, ta niec no wo cze sny – w wy -
kona niu gru py TI TO SQU AD –
wszy scy  człon ko wie gru py by li
uczest ni ka mi pro gra mu YOU
CAN DAN CE.  
Poka zy prze pla ta ne warsz ta ta mi
dla wszyst kich wi dzów
2211..3300 – TA NIEC OGNIA – spek -

takl w wy ko na niu mię dzy na ro do -
wej gru py  
ar ty stów

OLIMPIJSKI PIKNIK
RODZINNY 

NNIIEEDDZZIIEELLAA 0077..0066..
1111..0000 – Wy ścig ko lar ski
1133..3300 – Wi dowi sko dla dzie ci CA -
LI NECZ KA w wyk. Ze spo łu
Szkół Spe cjal nych nr 2 w So snow -
cu
1144..0000 – Kon cert ze spo łu ta necz no
wo kal ne go Kie pur ki
1155..0000 – Pro gram es tra do wy dla
dzie ci pt. „Olim pij skie Dal ma tyń -
czy ki”

1166..0000--1177..0000 – Po kazy i pre zen ta -
cje przy go to wa ne przez so sno -
wiec kie klu by spor to we
1177..3300 – Mecz fi na ło wy tur nie ju
pił ki siat ko wej MKS MOS „Pło -
mień”
1188..0000 – Kon cert gru py STAU ROS
1199..0000 – Po kazy i pre zen ta cje
przy go to wa ne przez so sno wiec kie
klu by spor to we
1199..3300 – Kon cert gru py WAN -
DA I BAN DA
OLIM PIJ SKI PIK NIK RO DZIN -
NY przy go to wa ny pod pa tro na tem
POL SKIE GO KO MI TE TU
OLIM PIJ SKIE GO, z udzia łem
przed sta wi cie li PKOL i pol skich
olim pij czy ków:

Ar tu ra PAR TY KI, Hen ry ka
ŚRED NIC KIE GO, Ra fa ła
SZNAJ DE RA, Ja gny MAR CZU -
ŁAJ TIS, Mał go rza ty NIEM -
CZYK oraz naj bar dziej uho no ro -
wanych so sno wiec kich spor tow -
ców, uczest ni ków Mi strzostw
Świa ta i Eu ropy. Pro wa dze nie
im pre zy – Ma ciej Do wbor. 
Or ga ni za to rem im pre zy jest Urząd
Miej ski w So snow cu. Spon so rem
Stra te gicz nym jest fir ma CTL
Macz ki - Bór So sno wiec, Spon so -
rem Głów nym jest PLE JA DA -
Cen trum Han dlo we So sno wiec,
Spon so rem Dni Mia sta są Bro wary
Ty skie.
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Dni So snow ca 2009 tuż tuż 



Maj w so snowieckim Muzeum
upły nął pod zna kiem kul tury
sło wac kiej. W tym mie sią cu
od był się sze reg im prez ma ją-
cych na ce lu za po zna nie zwie -
dza ją cych nie tyl ko ze sztu ką
na szych po łudnio wych są sia -
dów, ale tak że z je go flo rą i fau -
ną, mu zy ką, a na wet tra dy cyj -
ny mi po tra wa mi.

In au gu ra cja I Mie sią ca Kul -
tu ry Sło wac kiej, bo to o tej im -
pre zie mo wa, roz po czę ła się 4
ma ja pod pi sa niem umo wy
o współ pra cy po mię dzy Mu -
zeum w So snow cu a Po -
važskskim Múzeum w Žili nie
w Re publi ce Sło wac kiej na la -
ta 2009-2010. W tym dniu
rów nież otwar to wy sta wę „Za -
byt ki hi sto rycz ne kra ju žiliń -
skie go”. Na stęp nie od był się

sze reg im prez te ma tycz nych
do ty czą cych Sło wa cji: wy kła -
dy, mul time dial ne pre zen ta cje,
wie czór po ezji sło wac kiej
z udzia łem Ma ria na Mil ca ka
i Va leri ja Kup ki oraz po kaz
wy ro bu przed mio tów i ozdób
z dru tu „Za po mnia ne rze mio -
sło”.

W przy bli że niu kul tu ry sło -
wac kiej udział wzię ła rów nież
Art Ca fe MU ZA, w któ rej to za -
gra ła sło wac ka gru pa jaz zo wa
AMC TRIO. Wy stęp ze spo łu
za koń czy ła de gu sta cja sło wac -
kiej kuch ni. 

Pa tro nat ho no ro wy nad sze -
re giem im prez ob jął Kon sul Ge -
ne ral ny Re pu bli ki Sło wac kiej
w Kra ko wie Ivan Hor sky oraz
pre zy dent mia sta So snow ca Ka -
zi mierz Gór ski. GGKK

Bli żej są sia dów

TTeekksstt ii ffoottoo:: GGaabbrriieellaa KKoollaannoo

23 ma ja w Mu zeum w So -
snow cu od by ła się po raz ko lej ny
„Noc w Mu zeum”. Jest to je dy -
na w ro ku oka zja, by zwie dzić i to
za dar mo wszel kie za ka mar ki Mu -
zeum. Po czą tek im pre zy za pla no -
wa no na go dzi nę 17 i trwała aż
do póź nej no cy. 

W tym ro ku pu blicz ność mo -
gła obej rzeć cykl wy staw: „Dro ga
do wol no ści. Od Le gio nów Dą -
brow skie go do Le gio nów Pił sud -
skie go”, „Dziel ni ce So snow ca
– Ostro wy Gór ni cze, Ka zi mierz
Gór ni czy, Po rąb ka, Macz ki”, „Za -
byt ki hi sto rycz ne kra ju żi liń skie go”
i „Ta try na daw nej fo to gra fii”. So -
sno wiec kie Mu zeum przy go to wa -
ło dla zwie dza ją cych tak że do dat -
ko we atrak cje. Go ście mo gli obej -
rzeć po kaz „Cho rą gwi Czar ne go

Ryce rza” z Ogro dzień ca oraz
wziąć udział w or ga ni zo wa nych
przez ry ce rzy kon ku ren cjach
zręcz no ścio wych. Po nad to Wi niar -
nia „U Re nar da” czę sto wa ła go ści
gro chów ką, nie za bra kło rów nież
tra dy cyj nie już moż li wo ści skosz -
to wa nia wy ro bów Spół dziel ni
Mle czar skiej „Jog ser” w So snow -
cu. A wszyst ko to przy wy stę pie
Ząb ko wic kiej Ka pe li Folk lo ry -
stycz nej „Ko mi ty wa”. 

Naj bar dziej wy trwa li mo gli
wziąć udział w „Kon kur sie dla
Noc nych Mar ków”, któ ry spraw -
dzał wie dzę z pre zen to wa nych wy -
staw. Na gro dy ufun do wa li: Klub
im. Ja naKie pu ry, Wy dział In for ma -
cji i Pro mo cji Mia sta UM oraz Mu -
zeum wSo snow cu. Naza koń cze nie
dy rek tor Mu zeum – Zbi gniew Stu -
denc ki za pre zen to wał naj now sze
wy daw nic twa mu ze al ne.

Zwiedzanie muzeum nocą

Już po raz dru gi Miej ska Bi -
blio te ka Pu blicz na w So snow -
cu pod czas Ogól no pol skie go
Ty go dnia Bi blio tek wy łoni ła
naj ak tyw niej szych mło dych
czy tel ni ków. Przez ca ły rok
szkol ny skru pu lat nie li czo no
ilość wy po ży cza nych ksią żek,
w efek cie cze go wy bra no naj -
więk szych Bi blio żer ców. Wiel -

ki fi nał, w któ rym na gro dzo no
lau re atów od był się 13 ma ja
w Od dzia le dla Dzie ci i Mło -
dzie ży Bi blio te ki Głów nej
przy ul. Par ko wej.

Dzie ci z rąk dy rek tor so -
sno wiec kiej książ ni cy Mie czy -
sła wy Szulc otrzy ma ły dy plo -
my oraz na gro dy książ ko we.
Na wią zu jąc do cza sów Ja -

na Gu ten ber ga bi blio te ka za -
pro po no wa ła warsz ta ty edu ka -
cyj ne o te ma ty ce dru kar skiej.
Za ję cia po dzie lo ne by ły
na trzy sta no wi ska: czer pal ni
pa pie ru, dru kar ni i ilu stra tor -
ni. Każ dy uczest nik mógł wy -
dru ko wać so bie por tret Gu ten -
ber ga i przy oka zji sa mo dziel -
nie stwo rzyć pa pier czer pany.

Ta nie ty powa lek cja hi sto rii,
przy bli ży ła cza sy śre dnio wie -
cza dzie ciom i mło dzie ży. GGKK

TTeekksstt ii ffoottoo:: GGaabbrriieellaa KKoollaannoo

Jak nie mal w każ dym mie ście
aka de mic kim tak że w So snow -
cu od by wa ły się Ju we na lia,
w ra mach któ rych zor ga nizo -
wa no kil ka na ście im prez kul tu -
ral no -spor to wych, or ga ni zo wa -

nych głów nie przez i dla stu -
den tów. Za głę biow skie Ju we -
na lia trwa ły od 14 do 16 ma ja.

– W tym ro ku już po raz
szó sty stu den ci or ga ni zu ją
swo je naj więk sze świę to w So -
snow cu. I co war te pod kre śle -
nia so sno wiec kie Ju we na lia są

je dy ną im pre zą or ga ni zo wa ną
w ca łości wy łącz nie przez stu -
den tów, przez co na bie ra ją spe -
cy ficz ne go, nie za leż ne go cha -
rak teru. Jest to nie po wta rzal -
na oka zja do za pre zen to wa nia
naj waż niej szych i naj mod niej -
szych tren dów w kul tu rze mło -

dzie żo wej i stu denc kiej – mó -
wi Mał go rza ta Ma łec ka, czło -
nek biu ra or gani za cyj ne go Ju -
we na liów Za głę biow skich.

Te go rocz na im pre za ob fi to -
wa ła w wy stę py mu zycz ne ze -
spo łów stu denc kich na ple ne -
rowym kon cer cie w Osie dlu
Aka de mic kim Uni wer sy tetu
Ślą skie go  na Po go ni. Gwiaz dą
wie czo ru by ły ze spo ły Hurt
oraz Aku rat, a na za koń cze nie
wy stą pi ła gru pa tań ca
z ogniem Hel lfi re. Po nadto
licz ne atrak cje dla stu den tów
przy go tował Klub Stu denc ki
Kon ku ren cja oraz Cen trum
Edu ka cji i Wy cho wa nia Mło -
dzie ży KA NA wraz z klu bem
Afre eKA NA. Swo je pro po zy -
cje dla stu den tów przed sta wi ły
Klub Bi lar do wy Fal con, Re -
stau ra cja Sphinx, ki no He lios
oraz Fan tasy Park w Cen trum
Han dlo wym Pla za.

Jak co ro ku pa tro nat
nad ob cho da mi Ju we na liów
ob jął rek tor Uni wer sy te tu Ślą -
skie go Wie sław Ba nyś oraz
pre zy dent So snow ca Ka zi -
mierz Gór ski. „Ku rier Miej ski”
ob jął nad im pre zą pa tro nat me -
dial ny. 

Dni stu den tów

Matura BIS
W Ma turze Bis z ję zy ka pol skie go
zor ga ni zo wa nej przez so sno wiec ką
uczel nię Hu ma ni tas, 5 ma ja ry wa li -
zo wa li ze so bą przed sta wi cie le róż -
nych grup za wo do wych. W te ście
udział wzię li m.in: par la men ta rzy -
ści, sa mo rzą dow cy, li ce ali ści, mun -
du ro wi, spor tow cy i dzien ni ka rze.
W prze cią gu 40 minut „ma tu rzy -
ści”, wśród któ rych zna leź li się m.
in: wi ce pre zy dent mia sta So snow ca
Zbi gniew Ja skier nia, rad ny Ar ka -

diusz Chę ciń ski, ślą ski ko men dant
wo je wódz ki po li cji Da riusz Biel
i po seł Ja ro sław Pię ta, zma ga li się
z py tania do ty czą cy mi epok li te rac -
kich, na zwisk pi sa rzy ibo ha te rów li -
te rac kich. Naj więk szą trud ność
uczest ni kom spra wi ły jed nak za da -
nia otwar te: na pi sa nie dwu wier sza
o jed nym z pi sa rzy epo ki ro man ty -
zmu oraz ma tu ral nej frasz ki.

Naj lep szy mi znaw ca mi ję zy ka
pol skie go oka za li się bi blio te ka rze,

na ko lej nych miej scach upla so wa li
się ko lej no: na ukow cy, sa mo rzą -
dow cy i po li cjan ci. Trud no tyl ko
stwier dzić czy wy ni ki by ły re zul ta -
tem rze czy wi ste go sta nu wie dzy
uczest ni ków czy ściąg ukry tych
w ka nap kach przy go to wa nych
przez or ga ni za to rów.

Żar to bli wy eg za min doj rza ło -
ści po łą czo ny z ak cją cha ry ta tyw -
ną na rzecz Ze spo łu Szkół Spe cjal -
nych w So snow cu, przy padł

w Ogól no pol skim Dniu God no ści
Osób Nie peł no spraw nych. Za ba -
wa mia ła na ce lu po moc uczniom
Ze spo łu Szkół Spe cjal nych nr 4
w So snow cu. W trak cie eg za mi ny
bo wiem od był się kier masz przed -
mio tów wy ko na nych przez pod -
opiecz nych pla ców ki. Ca ły do -
chód otrzy ma ny ze sprze da ży
(ok. 800 zł) tra fił do ka sy pla ców -
ki i prze zna czo ny zo sta nie na po -
mo ce dy dak tycz ne. GGKK
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NNaajjlleeppssii zzoossttaallii nnaaggrrooddzzeennii

GGoośścciiee ssoossnnoowwiieecckkiieeggoo MMuuzzeeuumm nniiee nnuuddzziillii ssiięę aannii pprrzzeezz cchhwwiillęę

NNaajjaakkttyywwnniieejjsszzyymmii
BBiibblliioożżeerrccaammii zzoossttaallii::

Ja kub Uchnast SP nr 4,
Alek san dra Ty bor SP nr 1,
Woj ciech Ko nar ski SP
nr 42, Alek san dra Ja no -
szek SP nr 45, Jo an -
na Brud now ska SP nr 25,
Da niel Cem brzyń ski SP
nr 6, Ali cja Dzwo nek SP
nr 20, Ja kub Na wrot SP
nr 29, Alek san dra Ha sik
SP nr 21, Jo an na So kół SP
nr 4, Jo an na Na zie miec SP
nr 32, Ka ro lina Bo cheń ska
SP nr 33, Da riusz Kał dow -
ski SP nr 35, Ku ba Dyc SP
nr 37, Woj ciech Kę drac ki
SP nr 23, Bar tosz Dwo -
rzyń ski SP nr 38, Ga brie lia
Mutz SP nr 4, Ka ta rzy -
na Brze ziń ska SP nr 45,
Grze gorz Pię tak SP nr 36,
We ro ni ka Pi wo war ska SP
nr 12 oraz Pa tryk Strą czek
SP nr 19.

Ma li Bi blio żer cy



PPaanniiee kkoommeennddaanncciiee,, jjaakkaa
jjeesstt kkoonnddyyccjjaa ssoossnnoowwiieecckkiieejj
ppoolliiccjjii ww ddoobbiiee ttrrwwaajjąącceeggoo
kkrryyzzyyssuu eekkoonnoommiicczznneeggoo??
Stan bez pie czeń stwa w So snow -
cu w okre sie pierw sze go kwar -
ta łu bie żą ce go ro ku był po rów -
ny wal ny do ana lo gicz ne go okre -
su ro ku ubie głe go. Ogó łem
wsz czę li śmy po stę po wa nia przy -
go to waw cze w 1364 spra wach.
W tej licz bie by ło o 114 mniej
spraw o cha rak terze kry mi nal -
nym niż w 2008 ro ku. Naj więk -
szy spa dek wsz częć po stę po wań
od no to wa li śmy w ka te go rii kra -
dzie że mie nia.
Nie ste ty nie we wszyst kich ka te -
go riach prze stępstw kry mi nal -
nych da je sie za uwa żyć ten den -
cje zniż ko we. Wzrost na stą pił

w roz bojach (o 15 czy nów),
w kra dzie żach z wła ma niem
(o 18 te go ty pu przy pad ków)
oraz w kra dzie żach sa mocho -
dów (o 6 ta kich prze stępstw).
Po zy tyw nym aspek tem jest
wzrost wskaź ni ka wy kry wal no -
ści prze stępstw. Wy kry wal ność
ogól na osią gnę ła po ziom 82,3
pro cent, a w przy pad ku prze -
stępstw kry mi nal nych 76,1 pro -
cent.
W pierw szym kwar ta le 2009 ro -
ku na dro gach na sze go mia sta
za no to wa no 27 wy pad ków dro -
go wych oraz 478 ko li zji. W po -
rów na niu do ro ku ubie głe go jest
to wzrost o 26 zda rzeń dro go -
wych. W ich wy ni ku po nio sła
śmierć jed na oso ba a 31 zo sta ło
ran nych.

CCzzyy ppoolliiccjjaa mmaa wwyyssttaarrcczzaajjąą--
ccee ffuunndduusszzee,, nnpp.. nnaa wwyynnaa--
ggrrooddzzeenniiaa ddllaa ffuunnkkccjjoonnaarriiuu--
sszzyy,, ppaalliiwwoo ii sspprrzzęętt??
Te go rocz ny bu dżet zmu sza nas
do po dej mo wa nia róż nych
przed się wzięć or ga ni za cyj nych
i zmia ny tak ty ki pro wa dzo nych
dzia łań. Ma to do pro wadzić
do utrzy ma nia osią gnię te go po -
zio mu sta nu bez pie czeń stwa
w mie ście. 
Na si prze ło że ni za pew nia ją nas,
że fun du szy nie za brak nie
na pen sje po li cjan tów i pra cow -
ni ków oraz na świad cze nia do -
dat ko we. Za pew nio ne są rów -
nież środ ki na pa li wo do ra dio -
wo zów. Są one jed nak mniej sze
niż w ro ku mi nio nym, jed nak
sy tu acja ta nie mo że wpły nąć

na pra wi dło wą re ak cję na zgło -
szo ne in ter wen cje. Ra cjo nal ne
go spo da ro wa nie środ ka mi trans -
por to wy mi wy ma ga ela stycz no -
ści w po dej mo wa niu de cy zji
i umie jęt ne go wy ko rzy sty wa nia
sił bę dą cych ak tu al nie w służ bie.
Nie ste ty w bie żą cym ro ku nie
przy stą pi my do roz bu do wy Ko -
mi sa ria tu nr I przy ul. Pił sud -

skie go 32. Do ku men tacja ar chi -
tek to nicz na te go obiek tu zo sta ła
już wy ko na na. Brak środ ków fi -
nan so wych nie po zwa la jed nak
na pod ję cie in we sty cji. Po nad to
z bu dże tu mia sta uzy ska li śmy
środ ki fi nan so we w wy so ko -
ści 500 ty się cy zł, któ re pla nu je -
my wy ko rzy stać na prze pro wa -
dze nie nie zbęd nych prac re mon -
to wo -ada pta cyj nych w na szych
bu dyn kach.

CCzzyy ww ssoossnnoowwiieecckkiieejj kkoo--
mmeennddzziiee nnaalleeżżyy ssppooddzziieewwaaćć
ssiięę zzwwoollnniieeńń?? CCzzyy ww oossttaatt--
nniimm cczzaassiiee ppoolliiccjjaannccii ssaammii
ooddcchhooddzząą zz pprraaccyy??
Stan ka dro wy po dob nie jak w
la tach po przed nich ule ga zmia -
nie. W okre sie pierw sze go kwar -

ta łu ze służ by zo sta ło zwol nio -
nych 13 funk cjo na riu szy. Na to-
miast przy ję li śmy „z cy wi la”
dzie się ciu no wych po licjan tów.
Na stą pi ły też zmia ny mię dzy
jed nost ka mi. Z na szej ko me ndy
ode szło do in nych jed no stek sze -
ściu po li cjan tów, ty leż sa mo
przy ję to do służ by w So snow cu
z in nych jed no stek.
Ak tu al nie po sia da my 13 va ca -
tów. W okre sie dru gie go kwar ta -
ły zo sta nie zwol nio nych pię ciu
funk cjo na riu szy. Jed nak że na stą -
pi uzu peł nie nie sta nu eta to we go
po przez przy ję cie no wych po li -
cjan tów.

DDzziięękkuujjęę zzaa rroozzmmoowwęę..

RRoozzmmaawwiiaałł:: TToommaasszz BBiieenneekk

Po li cja za ci ska pa sa
Roz mo wa z insp. inż. Mar kiem Wal czyń skim, Ko men dan tem Miej skim Po li cji w So snow cu
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wywiady „Kuriera”

JJaakkiiee PPaańńsskkiimm zzddaanniieemm ppoowwiinnnnyy bbyyćć pprriioorryytteettoo--
wwee cceellee ww pprraaccaacchh RRaaddyy MMiieejjsskkiieejj??
Ge ne ral nie, jed nym z prio ry te tów Ra dy Miej skiej jest
do pro wa dze nie do sy tu acji, w któ rej gmi na (ja ko jed -
nost ka sa mo rzą do wa) ma nie kwe stio no wa ną po zy cję
i peł ne moż li wo ści dzia ła nia w ob sza rach tzw. służ by
pu blicz nej. Ty mi ob sza ra mi są przede wszyst kim
oświa ta, po moc spo łecz na, służ ba zdro wia, bu do wa -
nie i re ali za cja stra te gii roz wo ju mia sta, dba nie o ochro -
nę śro do wi ska, czy stość, po rzą dek i prze strze ga nie pra -
wa. 
W po zo sta łych ob sza rach (np. sport, kul tu ra, bu dow -
nic two, trans port, ko mu ni ka cja) wła dze gmin ne mo gą
peł nić je dy nie ro lę in spi ru jącą i wspo ma ga ją cą. Po nad -
to, gmi na win na peł nić ro lę ko or dy na to ra dzia łań
w po szcze gól nych ob sza rach (oświa ty, kul tu ry, spor -
tu, ochro ny zdro wia, re kre acji itd.). Jak naj wię cej ini -
cja ty wy, ak tyw no ści po win no zo stać prze ka za ne w rę -
ce miesz kań ców, or ga ni za cji po za rzą do wych i in nych
in sty tu cji.
W przy pad ku So snow ca w ra mach po wyż szych prio -
ry te tów jest jesz cze wie le do zro bie nia. So sno wiec jest
cią gle w okre sie trans for ma cji – po wo li ro dzi się spo -
łe czeń stwo oby wa tel skie. Ra da Miej ska po win na do -
pro wa dzić do po bu dze nia ak tyw no ści miesz kań ców
i przy spie sze nia pro ce su trans for ma cji. Po wsta ło
wpraw dzie Cen trum Or ga ni za cji Po za rzą do wych, jed -
nak jest to do pie ro po czą tek je go dzia łal no ści. Są też
in ne ob sza ry, w któ rych zbyt ma ła jest ak tyw ność
miesz kań ców m.in. cho dzi o od po wied nio czę ste i sku -
tecz ne do ma ga nie się przez miesz kań ców re spek to wa -
nia swo ich praw (np. ja ko kon su men tów, pa cjen tów,
pe ten tów urzę dów).
W po szcze gól nych dziel ni cach brak jest jed nak miejsc
kul tu ro twór czych. Czę ścio wo ta ką ro lę peł nią: Klub
im. Ja na Kie pu ry na Po go ni oraz klu by w Ka zi mie rzu
i Macz kach. Jest na dzie ja, że po uzy ska niu od po wied -
nie go lo kum Klub im. Ja na Kie pu ry bę dzie w peł ni re -
ali zo wał funk cje kul tu ro twór cze dla Po go ni, jak i ca -
łe go mia sta. Szcze gól nie dra ma tycz na jest sy tu acja
w Za gó rzu (kil ku dzie się cio ty sięcz nej dziel ni cy). Ta ką
funk cję mógł by peł nić tam „Plac Pa pie ski”, któ ry
w swo im pla nie, po za te re nem par ko wym, ma róż ne
obiek ty re li gij ne, kul tu ral ne i spor to we. Jed nak je go
bu do wa cią gle jest opóź nia na. 
Zmo rą mia sta jest brak miejsc par kin go wych oraz sła -
ba droż ność i ja kość dróg osie dlo wych. Do jazd służb
ra tow ni czych do po szcze gól nych blo ków jest w wie lu
przy pad kach bar dzo utrud nio ny lub nie moż li wy. 

Ko lej ny prio ry tet moż na ująć w ha sło: „Szko ła przy ja -
zna dziec ku”. Szko ły win ny stać się wi zy tów ką mia sta.
Po win ny to być miej sca naj bez piecz niej sze w mie ście,
gdzie dzie ci i mło dzież chęt nie prze by wa ją, gdyż znaj -
du je się w nich od po wied nie obiek ty spor to we (bo iska,
sa le gim na stycz ne), bo ga te za ple cze dy dak tycz ne, es -
te tycz ne i bez piecz ne to ale ty oraz szat nie i ko ry ta rze. 
Ko lej nym prio ry te tem jest za pew nie nie miesz kań com
opie ki zdro wot nej na od po wied nim po zio mie. Mo że
to stać się po przez roz wój i wła ści wy nad zór nad miej -
ską służ bą zdro wia oraz ko or dy na cja z usłu ga mi me -
dycz ny mi świad czo ny mi przez in ne jed nost ki. Re ali zo -
wa na re struk tu ry za cja Szpi ta la Miej skie go jest ja kąś
szan są na osią gnię cie wspo mnia nych ce lów.

AA jjaakkiiee ssąą PPaańńsskkiiee,, jjaakkoo rraaddnneeggoo,, pprriioorryytteettyy nnaa tteenn
rrookk??
Jed nym z głów nych prio ry tetów jest kon ty nu acja
a wła ści wie roz po czę cie bu do wy „Pla cu Pa pie skie go”.
Oczy wi ście, jest to de cy zja pre zy den ta, z któ rą nie na -
le ży jed nak zwle kać.
Z po wodu sto so wa nia złej tech no lo gii na pra wia nia
uszko dzo nej na wierzch ni dróg de fac to jeź dzi my przez
więk szość ro ku po „dziu ra wych” dro gach. Na wet
w na szych wa run kach kli ma tycz nych nie mu si my być
na to ska za ni. Przy kła dów aż nad to do star cza ją in ne
kra je, bę dą ce w stre fie kli ma tycz nej po dob nej do na -
szej (np. Cze chy czy Niem cy). Uwa żam, że na le ży za -
sto so wać nie co droż szą, lecz per sal do znacz nie tań szą

tech no lo gię na pra wy uszko dzo nych dróg.Mia sto chlu -
bi się dy na micz nie roz wi ja ją cym się osie dlem przy uli -
cy Ku ku łek. Jed nak do tej po ry nie po ja wi ły się dro gi
ani oświe tle nie na skoń czo nej już czę ścią osie dla. Na -
le ży ten brak uzu peł nić jak naj szyb ciej.  Po dob nie
na osie dlu „Śro du la” od lat miesz kań cy cze ka ją
na prze bu do wę (lub bu do wę) ka na li za cji i dróg. Naj -
wyż szy czas, aby to wresz cie zo sta ło zre ali zo wa ne.
Klu czo we jest uru cho mie nie szyb kiej ścież ki re ak cji
służb miej skich na de wa sta cję mie nia (np. wiat przy -
stan ków au to bu so wych). Mo że to sta no wić rów nież
głów ny ele ment od stra sza ją cy, po przez po ka za nie si ły
i spraw no ści za rzą dza ją cych mia stem. 
Wie le mó wi się o tym, że naj waż niej sze w ochro nie
zdro wia są pro fi lak ty ka i re ha bi li ta cja. Są to jed nak ob -
sza ry, któ re w na szym mie ście po waż nie ku le ją. So -
sno wiec po wi nien roz po cząć jak naj szyb ciej pra ce
nad bu do wą no wo cze sne go ba se nu z peł nym za ple -
czem re ha bi li ta cyj nym. W ra mach re struk tu ry zo wa ne -
go Szpi ta la Miej skie go pla nu je się po wsta nie Cen trum
Re ha bi li ta cji. Po win no to być jed nak Cen trum nie tyl -
ko z na zwy, lecz w peł ni re ali zu ją ce po trze by miesz -
kań ców. Ta kie Cen trum po win no być kon ku ren cyj ne
dla jed no stek nie pu blicz nych i dać moż li wość pod ję cia
te ra pii bez „ab sur dal nych” ko le jek (ak tu al nie dłu gi
czas ocze ki wa nia w wie lu wy pad kach pod wa ża sen -
sow ność po dej mo wa nych dzia łań re ha bi li ta cyj nych). 

WW jjaakkii ssppoossóóbb oocceenniiaa PPaann ppoolliittyykkęę wwłłaaddzz
mmiiaassttaa??
Ta oce na nie jest jed no znacz na. W obec nej i czę ścio -
wo w po przed nich ka den cjach sa mo rzą du pod ję to
dzia ła nia, ma ją ce na ce lu po zy ska nie środ ków ze -
wnętrz nych na re ali za cję klu czo wych dla mia sta in we -
sty cji. Mia sto za an ga żo wa ło się we wzmoc nie nie po -
zy cji wy dzia łów szkół wyż szych w na szym mie ście,
cze go naj bar dziej spek ta ku lar nym efek tem jest no wy
gmach neo fi lo lo gii przy uli cy Gro ta -Ro wec kie go. Są
ukoń czo ne lub w trak cie wy ko ny wa nia re mon ty czy
prze bu do wy wie lu dróg, re mon to wa ne (lub bu do wa -
ne) bo iska szkol ne, otwar to So sno wiec dla in we sto rów
(naj istot niej szym jest po wsta nie obiek tu tar gów Expo -
-Si le sia). Jed nak du ża licz ba istot nych dla mia sta in we -
sty cji jest cią gle przed na mi, a wie le z nich ma nie wiel -
kie szan se re ali za cji w naj bliż szym cza sie. Wy star czy
wspo mnieć o bra ku re ali za cji peł ne go do cią że nia
oczysz czal ni ście ków „Ra do cha”, nie re ali zo wa nej bu -
do wie ka na li za cji wschod niej czę ści mia sta, cią gle cze -
ka ją cej na wy ko na nie sa li kon cer to wej czy zwle ka nie

z bu do wą in fra struk tu ry na Pla cu Pa pie skim. To spra -
wia, że oce na su ma rycz na po li ty ki władz So snow ca
nie mo że być po zy tyw na. 

PPooddcczzaass sseessjjii aabbssoolluuttoorryyjjnneejj wwssttrrzzyymmaałł ssiięę PPaann
oodd ggłłoossuu.. DDllaacczzeeggoo??
Je dy nym moż li wym roz wią za niem by ło, we dług mnie,
wstrzy ma nie się od gło su. Pre zy dent nie wy ka zał de -
ter mi na cji w re ali za cji te go, co jest dla mia sta do bre.
Wpew nym mo men cie pod le gał na ci skom po li tycz nym
róż nych grup i w koń cu w co raz mniej szym stop niu był
wraż li wy na ar gu men ty me ry to rycz ne (szcze gól nie by -
ło to wi docz ne przydys ku sji nad re fe ren dum wspra wie
prze ję cia przez mia sto wy wo zu śmie ci).

WW oossttaattnniimm cczzaassiiee ggłłoośśnnoo jjeesstt wwoobbeecc pprroojjeekkttuu PPOO
ddoottyycczząącceeggoo rreeffeerreenndduumm ww sspprraawwiiee wwyywwoozzuu
śśmmiieeccii.. JJaakkiiee jjeesstt PPaańńsskkiiee ssttaannoowwiisskkoo ww tteejj sspprraa--
wwiiee??
Dba nie o czy stość i es te ty kę mia sta win no le żeć w za -
kre sie kom pe ten cji i bez po śred niej od po wie dzial no ści
władz miej skich. Oczy wi ście mia sto mo że zle cić wy -
wóz śmie ci lub in ne pra ce po rząd ko we róż nym fir -
mom, jed nak sa ma od po wie dzial ność za czy stość mia -
sta nie po win na być prze ka za na in nym pod mio tom. Je -
śli bo wiem od po wie dzial ność za utrzy ma nie czy sto ści
w mie ście roz ło żo na jest na róż ne nie za leż ne pod mio -
ty (np. spół dziel nie miesz ka nio we, za rząd ców czy wła -
ści cie li po szcze gól nych nie ru cho mo ści itd.), to za wsze
po zo sta nie „stre fa ni czy ja”, le żą ca po za za się giem za -
in te re so wa nia dzia ła ją cych firm (na przy kład z po wo -
du po zor nej nie opła cal no ści), gdzie czę sto po ja wia ją
się tzw. dzi kie wy sy pi ska śmie ci. Po nad to, ob li ga to ryj -
ne pła ce nie przez każ de go miesz kań ca usta lo nej kwo -
ty za wy wóz śmie ci spra wi, że nie bę dzie kal ku lo wać
się „oszczę dza nie” na śmie ciach, po przez wy wo że nie
ich np. do la su czy przy droż nych ro wów. 
Chciał bym po dać jesz cze je den – chy ba naj waż niej -
szy – ar gu ment. Wy wóz śmie ci mo że stać się przed się -
wzię ciem przy no szą cym zna czą ce zy ski pod wa run -
kiem, że bę dzie znaj do wać się w rę kach in sty tu cji ma -
ją cej ca ło ścio wy wgląd w ro dzaj i ilość śmie ci
wy twa rza nych na te re nie gmi ny. Wów czas mo że dojść
do rze czy wi stej se gre ga cji śmie ci i re cy klin gu. Ta ką
in sty tu cją ma szan sę stać się wła śnie gmi na. 

DDzziięękkuujjęę zzaa rroozzmmoowwęę..

RRoozzmmaawwiiaałł:: TToommaasszz BBiieenneekk

Z budową nie należy zwlekać
Roz mo wa z WWiieessłłaawweemm WWóójjcciikkiieemm, so sno wiec kim rad nym re pre zen tu ją cym klub Pra wa i Spra wie dli wo ści



Już tyl ko ty go dnie po zo sta ły
do wbi cia pierw szych ło pat
na Pla cu Pa pie skim przy ul.
Gwiezd nej. Choć pierw sze po my -
sły bu do wy naj pierw obiek tu sa -
kral ne go, po tem wi do wi sko we go
po ja wi ły się za raz po wi zy cie Oj -
ca Świę te go w Za gó rzu, przez la -
ta plac le żał odło giem, bo zmie -
nia ła się kon cep cja za go spo da ro -
wa nia te re nu. W koń cu rad ni
do szli do po ro zu mie nia; te raz
wszyst ko za le ży od bu dow lań ców.

Przy po mnij my – szcze gó ły
no we go pro jek tu za go spo da ro -
wa nia Pla cu Pa pie skie go usta lo -
no osta tecz nie pod ko niec 2008
ro ku. Zgod nie z no wą kon cep cją
więk szy na cisk zo sta nie po ło żo -
ny na obiek ty spor to wo-re kre -
acyj ne wo kół oł ta rza -sce ny. Sa -
ma bar ka ma być też mniej sza
niż prze wi dy wa no. Pra ce
przy bu do wie po trwa ją, we dług
wstęp nych za po wie dzi, do 2010
ro ku i po chło ną ok. 3 mln zł.

Na ra zie na za go spo da ro wa -
nie te re nu mię dzy uli ca mi Ry -
dza Śmi głe go, 11 Li sto pa da
i Gwiezd nej wy da no 180 ty się -
cy zł. Ty le kosz to wa ły pro jek ty
i uzbra ja nie te re nu.

Pra ce opóź ni ły się, bo pier -
wot ny po mysł bu do wy tzw. bar -
ki, czy li po łą cze nia po mni ka,
sce ny i oł ta rza za kwe stio no wa li
rad ni obec nej ka den cji. Choć
na ten cel mia sto za bez pie czy ło

wcze śniej ok. 4 mln zło tych, ca -
ła pro ce du ra wró ci ła do punk tu
wyj ścia.

– Po jawi ły się gło sy, że mia -
stu obiekt o ta kim roz ma chu nie
jest po trzeb ny, że przy da łyby się
obiek ty bar dziej uży tecz ne dla
miesz kań ców – mó wi Grze gorz
Dą brow ski, rzecz nik pra so wy
Urzę du Miej skie go w So snow -
cu. – Roz pi sa li śmy kon kurs
na no wy pro jekt. Wy star to wa ły
w nim dwie fir my.

Prze targ wy gra ła fir ma SAR
Spół ka z o.o. z Ka to wic. Pro jek -
tan ci roz dzie li li plac na stre fę sa -
crum, któ ra mie ścić się bę dzie
wo kół oł ta rza – bar ki, oraz
na stre fę spor to wą. We dług no wej
kon cep cji prze strzeń zaj mo wa -
na przez Ka len da rium Pa pie skie
wraz z przy na leż ny mi ist nie ją cy -
mi i już za pro jek to wa ny mi obiek -
ta mi bę dzie frag men tem naj bar -
dziej od sło nię tym i otwar tym.
Wo kół tzw. stre fy sa crum za sa -

dzo ne zo sta ną so sny, któ re la tem
za pew nią cień i pod kre ślać bę dą
spo koj ny cha rak ter te go miej sca.
Jed na z głów nych zmian to stwo -
rze nie stre fy par ko wo -spor to wej.
Stre fa ta w rze czy wi sto ści bę dzie
roz dzie lo na na 2 czę ści: wschod -
nią i za chod nią.

Nie daw no wśród rad nych
wy wią za ła się dys ku sja, ja kie
par tie obiek tu bu do wać naj -
pierw. Zde cy do wa no w koń cu,
że w pierw szej ko lej no ści po ło -

żo na zo sta nie in sta la cja wod -
na i ka na li za cyj na oraz elek -
trycz na pod głów nym obiek tem,
czy li sce na.

– Jest to słusz na kon cep cja,
bo ja ki był by sens two rze nia
par ku, ale jek i fon tann, sko ro
po tem pod czas bu dowy bar ki
cześć tych obiek tów trze baby
roz ko pać i znisz czyć, by cięż ki
sprzęt mógł do je chać na miej sce
bu do wy – mó wi Grze gorz Dą -
brow ski.

W czę ści za chod niej po wstać
ma ją to ry do upra wia nia jaz dy
na de sko rol kach, łyż wo rol kach
i ro werach wy czy no wych.
Ukształ towa nie i po dział na -
wierzch ni prze wi du je moż li-
wość swo bod ne go ru chu pie -
szych, co ozna cza wy ty cze nie
dep ta ków i ale jek. W czę ści
wschod niej prze wi dzia no wię cej
zie le ni, po wsta nie spo ro traw ni -
ków z drze wa mi i krze wa mi. Tu
znaj dą się pla ce za baw dla dzie -
ci i mło dzie ży oraz bo iska.
Przy głów nych alej kach po wsta -
ną oczka wod ne. Ta kon cep cja
po do ba się miesz kań com.

– Uwa żam, że de cy zja o po -
sze rze niu pla cu na Gwiezd nej
o obiek ty spor to we jest traf -
na – mó wi Woj ciech Ła ski z So -
snow ca. – Ta kich miejsc ni gdy
za wie le. Z pew no ścią przy da -
dzą się mło dzie ży. Bar ka przy -
da wa łaby się je dy nie pod czas

uro czy sto ści re li gij nych i im prez
or ga ni zo wa nych co ja kiś czas,
z bo isk bę dzie moż na ko rzy stać
czę ściej.

Mło dzi so sno wi cza nie do ce -
nia ją też ak cen ty spor to we, któ -
re uwzględ ni li pro jek tan ci.

– My ślę że no wa kon cep cja
jest bar dziej przy ja zna miesz -
kań com – twier dzi Mar cin Ki ta.
– Do brze, że po my śla no o ama -
to rach de sko ro lek i łyż wo ro lek,
bo w mie ście jest ma ło obiek -
tów, z któ rych mo gliby ko rzy -
stać. Oso bi ście ża łu ję, że wśród
pla no wa nych obiek tów nie po -
wsta nie ba sen.

Na ra zie prze targ wciąż jest
otwar ty. Choć do roz po czę cia
ro bót po zo sta ło nie wie le cza su,
to z pew no ścią nie za czną się
one przed 14 czerw ca. Miesz -
kań cy re gio ny bę dą mo gli
uczest ni czyć w uro czy sto ściach
rocz ni cy pa pie skiej wi zy ty.

– Chce my wspól nie prze żyć
rocz ni cę wi zy ty na stęp cy św. Pio -
tra w na szym mie ście – in for mu je
ks. Ja ro sław Kwie cień, rzecz nik
pra so wy Die ce zji So sno wiec kiej.
– Uro czy stość roz pocz nie msza
św. o godz. 18.00. Pla no wa ny jest
tak że kon cert mu zy ki re li gij nej.
Za pre zen tu ją się rów nież ru chy
i sto warzy sze nia dzia ła ją ce w die -
ce zji so sno wiec kiej.

TToommaasszz BBiieenneekk

Pro fe sor Ja dwi ga Ro mań ska – Ga -
bryś oraz ksiądz Jan Szkoc zo sta li
uho no ro wa ni od zna ką „Za słu żo ne -
go dla Mia sta So snow ca”. Ka pi tu -
ła pod prze wod nic twem Da nie la
Mi kla siń skie go re ko men du jąc obie
kan dy da tu ry pre zy den to wi, zwró -
ci ła uwa gę na licz ne za słu gi obu
osób. 

Ja dwi ga Ro mań ska – Ga bryś to
jed na z naj wy bit niej szych po sta ci
scen pol skich, pri ma don na Ope ry
Kra kow skiej. Na sce nie tej że ope ry
wy stą pi ła w kil ku dzie się ciu pre -
mie rach, jed nak jej głos moż na by -
ło usły szeć nie tyl ko w kra ju. Ar -
tyst ka ma za so bą kil ka set kon cer -
tów, m.in. w Niem czech,
Szwaj ca rii, czy Ro sji. 

Z ko lei ksiądz Jan Szkoc, to
eme ry towa ny pro boszcz pa ra fii
św. To ma sza Apo sto ła na Po go ni,
któ rą kie ro wał w la tach 1986
– 2008 r. Przed ro kiem ks. Szkoc
prze szedł w stan spo czyn ku.

Od zna kę „Za słu żo ny dla Mia -
sta So snow ca” przy zna je oso bom
fi zycz nym lub in sty tu cjom pre zy -
dent na wnio sek ka pi tu ły za wy -
bit ne za słu gi dla mia sta lub he ro -
icz ne czy ny. Rok te mu od zna ka
przy pa dła Ja no wi An to nie mu
Strze lec kie mu, ho no ro we mu pa -
tro no wi i pre ze so wi Sto wa rzy sze -
nia Wy cho wan ków i Sym pa ty -
ków IV Li ceum im. Sta ni sła wa
Sta szi ca oraz II Li ceum im. Emi -
lii Pla ter. RREEDD

Otwar to prze targ – bu do wa wkrót ce
Ru sza in we sty cja na Pla cu Pa pie skim

WWiizzuuaalliizzaaccjjaa PPllaaccuu PPaappiieesskkiieeggoo
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Nagrody zasłużonych 
dla Miasta Sosnowca

Wyróżnienie dla sosnowieckiego
Muzeum
Dwa za głę biow skie mu zea – ro dzi me w So -
snow cu oraz Mu zeum Za głę bia w Bę dzi nie
otrzy ma ły Na gro dy Mar szał ka Wo je wódz twa
Ślą skie go za Wy da rze nie Mu ze al ne 2008 ro -
ku. Ta pre sti żo wa na gro da tra fi ła do So snow ca
„Za do ko na nia z za kre su ini cja tyw edu ka cyj -
nych oraz po pu la ry za cji dzie dzic twa kul tu ro we -
go” za pro gram edu ka cyj ny „Od Trój ką ta Trzech
Ce sa rzy do Trak ta tu w Schen gen”. Mu zeum
w So snow cu otrzy ma ło tak że czek na 10 tys.
zło tych. Z ko lei Bę dzin do ce nio no za trzy to mo -
wą mo no gra fię „Bę dzin 1358 – 2008”, wy da ną
z oka zji ju bi le uszu 650. rocz ni cy nada nia Bę dzi -
no wi przy wi le ju lo ka cyj ne go. 

Obu in sty tu cjom ser decz nie gra tu lu je -
my! RREEDD

Nowe autobusy na sosnowieckich
drogach

4 po jaz dy mar ki So la ris, każ dy o war to ści 1 mln
zło tych, uzu peł ni ły ta bor so sno wiec kie go Przed -
się bior stwa Ko mu ni ka cji Miej skiej. Au tobu sy
zo sta ły za ku pio ne ze środ ków przed się bior stwa,
ale nie ba ga tel ną część do ło ży ła Gmi na So sno -
wiec. 

So sno wiec ki PKM ak tyw nie wal czy tak że
o środ ki unij ne, w efek cie po za głę biow skich
dro gach po ru sza się już 41 no wo cze snych po jaz -
dów. A to, jak za po wia da ją przed sta wi cie le
PKM nie ko niec. Na stęp ne dwa So la ri sy ma ją
się po ja wić do koń ca czerw ca. 

No we au to bu sy bę dą mo ni to ro wa ne wo kół,
jak i we wnątrz au to bu su. Po jaz dy tra fi ły do ob -
słu gi li nii 815 oraz 808 i 807. W week en dy do -
dat ko wo bę dą ob słu gi wać li nię 35. RREEDD
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Sosnowiec biegał
9 ma ja w Par ku Sie lec kim od był
się II So sno wiec ki Bieg w ra mach ogól -
no pol skiej ak cji „Pol ska Bie ga”. W te go -
rocz nej edy cji udział wzię ło po nad 60
bie ga czy, któ rzy ry wa li zo wa li na dwóch
tra sach o dłu go ści 600 i 3000 me trów.

Dy stans 600 me trów po ko ny wa ły
dzie ci do lat 16, na to miast 3-ki lo me tro -
wą tra sę wszy scy po wy żej 16. ro ku ży -
cia. Ce lem im pre zy by ło roz po wszech -
nia nie bie gów ma so wych wśród miesz -
kań ców na sze go mia sta. Zwy cięz cy
otrzy ma li drob ne upo min ki i cer tyfi ka ty. 

– Świet ny po mysł, uwa żam, że ta kich
im prez po win no być or gani zo wa nych
w mie ście jak naj wię cej, nie tyl ko
przy oka zji ogól no pol skiej ak cji. Spo ra

fre kwen cja to do wód na to, że or ga ni za -
cja ta kich im prez ma sens. Nie każ de go
stać na wy czy no we upra wia nie spor tu.
Bie gać moż na za wsze i wszę dzie – mó -
wił To masz Ja ku szew ski, je den z uczest -
ni ków bie gu.

Wy so ka fre kwen cja ucie szy ła tak że
wła dze mia sta. – Sta ra my się wy cho dzić
na prze ciw ocze ki wa niom na szych
miesz kań ców. Bie ga nie to jed na z naj po -
pu lar niej szych form ak tyw ne go spę dza -
nia wol ne go cza su. So sno wiec ki bieg za -
pew ne na sta łe wej dzie do ka len da rza im -
prez w na szym mię ście – pod kre ślał
Zbi gniew Ja skier nia, za stęp ca pre zy den -
ta mia sta, któ ry wrę czył zwy cięz com na -
gro dy. KKPP



Spra wy szpi ta la ze spo lone go,
in we sty cji oraz bu do wy sa li kon -
cer to wej przy so sno wiec kiej
Szko le Mu zycz nej zdo mi no wa ły
ob ra dy pod czas ostat niej se sji
Ra dy Miej skiej 21 maja.

Ob ra dy roz po czął prze wod -
ni czą cy RM Da niel Mi kla siń ski
od in for ma cji o wy ni kach kon -
tro li NIK. – Naj wyż sza Izba
Kon tro li spraw dza ła Wy dział
Or ga ni za cji Za rzą dza nia Dro ga -
mi i Ru chem Dro go wym na czel -
ni ka Woj cie cha Gu zi ka, i cie szy,
że we dług NIK nie ma się kom -
plet nie do cze go przy cze pić
– mó wił Da niel Mi kla siń ski, po -
wo du jąc roz we sele nie na sa li.

W od po wie dzi pre zy dent
Ka zi mierz Gór ski mó wił o co -
raz częst szych kon tro lach.
– Kon tro li ci u nas do sta tek,
pro blem je dy nie w tym, że
w ostat nich la tach są one co raz
dłuż sze i trwa ją na wet do 6 mie -
się cy. To pa rali żu je pra cę urzę -
du. Pra cow ni cy mu szą przy go-
to wy wać ma te ria ły, ob słu gi wać
kon tro le. Mar twi mnie to, że
kon tro le są przy sy ła ne od nas
sa mych, nie bę dę mó wić, kto je
przy sy ła – mó wił z na ci skiem
pre zy dent, któ ry przy oka zji po -
in for mo wał, iż 90 ty się cy ulo tek
zo sta nie do star czo nych miesz -
kań com So snow ca w związ ku
z re feren dum w spra wie po dat -
ku śmie cio we go, któ re od bę dzie
się 7 czerw ca. 

– Roz począł się ciąg 3 prze -
tar gów w spra wie Pla cu Pa pie -
skie go, pierw szy do ty czy tech -
nicz nej stro ny, na zy wa nej przez
nie któ rych bar ką. Niech so bie to

na zy wa ją bar ką jak chcą, w każ -
dym ra zie dziś otrzy ma łem po -
zwo le nie na bu do wę, i rów no le -
głe roz po czy na my dru gą i trze -
cią pro ce du rę prze tar go wą, by
wszyst kie te in we sty cje pro wa -
dzić rów no cze śnie. Chce my
w tym ro ku, by po wsta ły ele -
men ty am fi te atru oraz ale jek
spa ce ro wych. Pod kre śla nie sło -
wa bar ka jest nie po trzeb ne. To
tyl ko ele ment tech nicz ny, w któ -
rym bę dą wszyst kie ele men ty
po trzeb ne do za si la nia te go
miej sca w prąd, cho dzi też o od -
pro wa dza nie wo dy. Nie bu du je -
my ko lo sa, któ ry od pły nie – mó -
wił pre zy dent do rad nych. 

– Bar dzo bym chciał, że by -
śmy zarówno ra da, ja k i pre zy -
dent współ pra co wa li. Dba jąc

o do bro na sze go mia sta. Uczest -
ni cząc ra zem i w suk ce sach,
i w po raż kach. Kry ty ka, któ ra
jest dla kry ty ki tyl ko czy nio na,
nie jest do bra. Mo że cie kry ty ko -
wać pre zy den ta, sie bie na wza -
jem, ale nie niszcz my te go
wszyst kie go, co ro bi się w mie -
ście – ape lo wał pre zy dent. 

Rad ni wy słu cha li na stęp nie
spra woz da nia za stęp cy pre zy -
den ta Zbi gnie wa Ja skier ni z re -
ali za cji Pro gra mu Dzia łań
na Rzecz Osób Nie peł no spraw -
nych w So snow cu za 2008 rok.
We dług za stęp cy pre zy den ta
wciąż wie le jest do zro bie nia, by
uspraw nić ży cie oso bom nie peł -
no spraw nym. Głów nie roz wią -
zu jąc pro ble my in fra struk tu ral -
ne. Jed no cze śnie mia sto sta ra się

w ra mach swo ich moż liwo ści
ro bić wie le, by te nie do god no ści
wy eli mi no wać. 

O sy tuacji w dzie dzi nie in we -
sty cji wie le mó wił z ko lei za -
stęp ca pre zy den ta Ry szard Łu -
kaw ski. In for mu jąc nie tyl ko
o wspo mnia nej sa li kon cer to wej,
ale przede wszyst kim o go spo -
dar ce wod no -ście ko wej. – Mu si
po wstać za kład uty li za cji od pa -
dów oraz miejsce, gdzie bę dą
skła da ne od pa dy. Bę dzie my
mieć tak że ma ga zy ny na ma te -
ria ły nie bez piecz ne, le kar stwa,
sprzęt AGD, czy li te wszyst kie,
któ re za gra ża ją śro do wi sku – in -
for mo wał Ry szard Łu kaw ski,
któ ry za pew nił też, że do koń ca
paź dzier ni ka bę dzie od da ny
do użyt ku ba sen przy Że rom -

skie go, nie za leż nie od te go, czy
mia sto otrzy ma na ten cel do fi -
nan so wa nie ze środ ków ze -
wnętrz nych. 

Spor ną kwe stią oka za ło się
przy zna nie Szpi ta lo wi Miej skie -
mu po życz ki w wy soko ści 1,6
mln zło tych. Co praw da Ko mi -
sja Bu dże to wa po zy tyw nie oce -
ni ła wnio sek, ale rad ni mie li
spo ro wąt pli wo ści. 

– Dla cze go ta po życz ka jest
udzie lana? Dla cze go w ta kiej
kwo cie, tak ma łej lub tak du żej?
Skąd pie nią dze weź mie szpi tal,
by od dać tę po życz kę? Co da lej?
Dzia ła nia dy rek to ra nie speł nia -
ją ocze ki wań, po dob nie dzia ła -
nia ra dy spo łecz nej – mó wił rad -
ny Woj ciech Ku la wiak. Wtó ro -
wał rad ne mu Krzysz tof Ha ła dus:
– Re struk tu ry za cja jesz cze się
nie roz po czę ła, a do wia du jemy
się, że sy tu acja szpi ta la jest co -
raz gor sza. Do cho dzą też in for -
ma cje, że dy rek tor szpi ta la z jed -
nej stro ny zwal nia część pra cow -
ni ków, a z dru giej za trud nia
swo ich zna jo mych. 

Zu peł nie ina czej na spra wę
pa trzy Wie sław Su wal ski, czło -
nek spo łecz nej ra dy przy szpi ta -
lu. – Szpi tal jed no cze śnie pro wa -
dzi re struk tu ry za cje i in we sty cje.
Efek ty bę dą po za koń cze niu pro -
ce su re struk tu ry za cji. Je śli ocie -
plo no je den bu dy nek, to efek ty
bę dą wi docz ne do pie ro, kie dy ta
ter mo mo der ni za cja się za koń czy.
Ape lu je do rad nych, by nie do -
pro wa dza li do pa ni ki. – Pro szę,
by rad ni otrzy ma li do kład ny plan
fi nan so wy – mó wił z ko lei To -
masz Ro ga la (PiS).

Ko lej ne gło sy ze stro ny
Krzysz tofa Ha ła du sa (PiS),
oraz Woj cie cha Ku la wia ka
(PO) spro wo ko wa ły do za bra -
nia gło su Ma cie ja Adam ca
(PIRS). – Ko le ga rad ny Su wal -
ski sta ra się do kład nie pew ne
spra wy wy tłu maczyć, ale nie
słu cha cie. Ja mam tyl ko je den
apel, pro szę rad nych, któ rzy re -
pre zen tują klu by pra wico we,
że by na te mat re struk tu ry za cji
się nie wy po wia da li. Dla tego,
że nie po tra fi cie re struk tu ry zo -
wać. Po tra fi cie tyl ko za my kać!
Więc po co o tym roz ma wiać?
– od pa ro wał Ada miec swo im
ko le gom. 

Sy tu ację na sa li uspo ko ił
prze wod ni czą cy Ra dy Da niel
Mi kla siń ski. – Każ da re struk tu -
ry za cja wy ma ga cza su i pie nię -
dzy. Te kosz ty bę dą, na szym za -
da niem jest ta kie pil no wa nie dy -
rek cji szpi ta la, i po moc jej, że by
w mia rę szyb ko ten pro ces prze -
bie gał. I przede wszyst kim, że by
po pra wić wa run ki le cze nia
w So snow cu – mó wił prze wod -
ni czą cy. 

– Wszyst ko, co do tej po ry
w me dycy nie ro bi li śmy, ro bi li -
śmy wspól nie, i tak po win no być
tym ra zem. Te raz ma my sa me
stra ty, bo z jed nej stro ny sta re
mu si dzia łać, a two rzy my no we.
To ro dzi kosz ty – ar gu men to wał
pre zy dent Ka zi mierz Gór ski.

Osta tecz nie 17 rad nych gło -
so wa ło „za” udzie leniem po -
życz ki, dwóch by ło prze ciw, a 9
rad nych się wstrzy ma ło. 

JJaarroossłłaaww AAddaammsskkii

So sno wiec cy rad ni, w od po wie dzi na apel
pre zy den ta Ka zi mie rza Gór skie go w spra wie
Sa li kon cer to wej przy so sno wiec kiej szko le
mu zycz nej po sta no wi li wy sto so wać apel
do Mi ni stra Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do -
we go. Pro jekt z So snow ca zna lazł się wraz
z kil ko ma in ny mi na tzw. li ście re zer wo wej.
Te raz bę dą się od by wać in ter ne to we kon sul -
ta cje spo łecz ne, ma ją ce wy ło nić pro jek ty,
któ re otrzy ma ją do fi nan so wa nie z bu dże tu
cen tral ne go. Na li ście pod sta wo wej zna la zły
się je dy nie 3 pro jek ty, z Wro cła wia, War sza -
wy i Gdań ska. 

– Jest szan sa, by do So snow ca tra fi ły pie -
nią dze na bu do wę sa li kon cer to wej. Zło ży li -
śmy nie zbęd ne do ku men ty w tej spra wie
o po zyska nie 20 mln zło tych, i te raz mi ni ster -
stwo bę dzie ogła szać spo łecz ne kon sul ta cje,
w któ rych mo gą wziąć udział sto wa rzy sze -
nia, or ga ni za cje. Ape lu ję, że by śmy wszy scy
mó wi li o tym, że ta sa la nie jest tyl ko dla
szko ły, ale dla ca łe go re gio nu. Pro szę, by śmy
włą czy li się w te kon sul ta cje spo łecz ne. By -
śmy prze ko na li urzęd ni ków w War sza wie, że
ta ka sa la jest tu po trzeb na. Dla ca łe go re gio -
nu – in for mo wał pre zy dent pod czas se sji.

Rad ni w od po wie dzi po sta no wi li wy sto so -
wać apel do Mi ni stra Kul tu ry i Sztu ki o do fi -
nan so wa nie bu do wy sa li kon cer to wej przy Ze -
spo le Szkół Mu zycz nych w So snow cu. 

Przy oka zji dys ku sji pod czas se sji rad -
ny Krzysz tof Ha ła dus (PiS) zgło sił wnio -
sek o nie zwłocz ne pod jęcie przez Wy dział
In for ma cji i Pro mo cji Mia sta Urzę du Miej -
skie go dzia łań po pu la ry zu ją cych i za chę ca -
ją cych miesz kań ców mia sta i re gio nu
do włą cze nia się w kon sul ta cje do tyczą ce
budowy sali kon cer to wej, ta kich jak: ogło-
sze nia na por ta lach in terne to wych, pla ka ty
w szko łach i in sty tu cjach, pi sma do sto wa -
rzy szeń, or ga ni za cji po za rzą do wych. Dru -
gi wnio sek rad ne go do ty czył zor ga ni zo wa -
nia i sfi nansowa nia wyjazdu do War sza wy
na kon fe ren cję kon sul tacyj ną przed sta wi -
cie li szko ły, urzę du, rad nych, śro dowisk
kul tural nych, oraz ab sol wen tów szko ły mu -
zycz nej. RREEDD

44. se sja Ra dy Miej skiej 

1,6 mln zł po życz ki dla szpi ta la

Apel do mi ni stra
Jesz cze rok te mu, mi mo ape li ro -
dzi ców, uczniów, ale tak że czę ści
rad nych, to co wy dawa ło się nie -
mal pew ne, nie do szło do skut ku.
Rad ni, przede wszyst kim Plat for -
my Oby wa tel skiej rok te mu za gło -
so wa li prze ciw ko utwo rze niu
Gim na zjum nr 27 w Ostro wach
Gór ni czych. Tym ra zem, pod czas
ostat niej se sji so sno wiec cy raj cy
za gło so wa li na „tak”.

Jak pod kre ślał prze wod ni czą cy
Ko mi sji Oświa ty An drzej Ma dej
(PO), on i je go ko ledzy pod wpły -
wem ar gu men tów gro na pe dago -
gicz ne go zmie ni li opi nię. Z ko lei
rad ny Zbi gniew Dzie wa now ski
(PIRS) od po cząt ku na le żał
do zwo len ni ków po wsta nia szko ły
w tym miej scu. – Ta mło dzież
na to za słu gu je – pod kre ślał rad -
ny. 

O po trze bie po wsta nia gim na -
zjum w Ostro wach Gór niczych
mó wio no od lat. Trud no by ło jed -
nak do te go po my słu prze ko nać
rad nych. Pod kre śla ją cych nie tyl -
ko niż de mo gra ficz ny, aspek ty
eko no micz ne, ale tak że ofer tę in -
nych gim na zjów po łożo nych, jak

pod kre śla li prze ciw ni cy po my słu,
tuż obok. Ar gumen ty ro dzi ców,
twier dzą cych, że to „tuż obok” nie
jest do koń ca praw dą zby wano.
Trud no jed nak by ło nie za uwa żyć,
że so sno wiec cy gim na zja li ści
z Ostro wów Gór ni czych czę ściej
wy bie ra li po bli ską szko łę w Strze -
mie szy cach, znaj du jącą się w Dą -
bro wie Gór ni czej. I to tam pły nę -
ły pie nią dze z sub wen cji oświa to -
wej z bu dże tu pań stwa. 

Zde cy do wa nym orę dow ni kiem
po wsta nia gim na zjum by ła dy rek -
tor ZSO nr 6, An na Wosz czek,
prze ko nu jąca, że bu dy nek szko ły
już ist nie jącej nie jest do koń ca
wy ko rzy sta ny. A ucznio wie po -
win ni się in tegro wać ze so bą, za -
miast roz dzie lać po skoń czo nej na -
uce w szko le pod sta wo wej. 

Osta tecz nie rad nych te ar gu -
men ty prze ko na ły, i pod czas se sji
za gło so wa li za po wsta niem gim -
na zjum. Po nie waż w Ze spo le
Szkół Ogól nokształ cą cych nr 6
dzia łało już Gim na zjum Spe cjal -
ne nr 22, rad ni mu sie li je prze -
nieść do Ze spo łu Szkół Usłu go -
wych w So snow cu. RREEDD

Tak dla gim na zjum!
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rada miejska

Ra da Miej ska w So snow cu po pie ra ce -
lo wość bu do wy sa li kon cer to wej
przy ze spo le Szkół Mu zycz nych im. Ja -
na Kie pu ry w je go ro dzin nym mie ście
So snow cu z Eu ro pej skie go Fun du szu
Roz wo ju Re gio nal ne go w ra mach Pro -
gra mu Ope ra cyj ne go In fra struk tu ra
i Śro dowi sko. 
Apel po przez stro nę in ter ne to wą Mi ni -
ster stwa Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do -
we go tra fił do War sza wy. 

Re fe ren dum już
w nie dzie lę

7 czerw ca so sno wicza nie nie tyl -
ko wy bio rą swo ich kan dy datów
do Par la men tu Eu ro pej skie go, ale
tak że za de cy du ją, jak bę dzie wy -
glą dał sys tem wy wo zu śmie ci. Je -
śli więk szość od powie na „tak”
(przy od po wied niej fre kwen cji)
– gmi na przej mie obo wią zek wy -
wo że nia śmie ci z ca łe go mia sta.
Koszt, zwią za ny z wy wo zem po -
kry ją w ca ło ści miesz kań cy w po -
sta ci po dat ku śmie cio wego. Je go
wy so kość to ok. 6 zło tych w ska -
li mie sią ca. Ci z miesz kań ców,
któ rzy do tąd za śmie ci pła ci li np.
spół dziel niom miesz ka nio wym
w ra zie przy ję cia po dat ku bę dą
pła cić tyl ko raz.

Pro jekt po pie ra więk szość rad -
nych. Choć pod czas de baty re fe -
ren dal nej na sa li se syj nej pa da ły
tak że gło sy prze ciw ko or ga ni za -
cji re feren dum. Re fe ren dum, by
by ło waż ne mu si przy cią gnąć
do urn przy naj mniej 30 pro cent
osób upraw nio nych do gło so wa -
nia. RREEDD
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Sys tem orzecz nic twa o nie -
peł no spraw ności i sys tem
orzecz nic twa o nie zdol no ści
do pra cy dla potrzeb ren to wych
to dwie roż ne spra wy, któ re nie
ma ją ze so bą nic wspól ne go.
Zaj mu ją się tym dwie róż ne in -
sty tu cje. I tak:
– o nie peł no spraw no ści de cy -
du ją ko mi sje po wo ły wa ne przez
sta ro stów
– o nie zdol no ści do pra cy de cy -
duje ZUS.

In sty tu cje te dzia ła ją na pod -
sta wie zu peł nie in nych prze pi -
sów, a le ka rze orzecz ni cy jed -
ne go i dru gie go sys te mu ba da ją
pa cjen tów i wy da ją de cy zje
w zu peł nie róż nych ce lach.
W związ ku z tym mo że się zda -
rzyć, że oso ba nie peł no spraw -
na zo sta nie uzna na za zdol -
ną do pra cy. Bo prze cież tak by -
wa – nie peł nospraw ni mo gą
być pra cow ni ka mi co naj mniej
tak sa mo do bry mi (a na wet lep -
szy mi) niż oso by po zba wio ne

ułom no ści. Oso ba po ru sza ją ca
się na wóz ku in wa lidz kim
– a więc nie wąt pli wie nie peł -
nospraw na – mo że być zna ko -
mi tym gra fi kiem kom pu te ro -
wym, dzien ni ka rzem, mu zy -
kiem itp. War to przy po mnieć,

że pre zy dent USA F. D. Ro ose -
velt był nie peł no spraw ny. 

Na to miast ren ta jest świad -
cze niem, któ re wy pła ca się
oso bom, któ re mia ły to nie -
szczę ście utra cić zdol ność
do pra cy, a na wet rów nież
do sa mo dziel nej eg zy sten cji.
Po nie waż każ dy pod lega ta kie -
mu ry zy ku, wszy scy są obo -
wiąz ko wo od nie go ubez pie -
cze ni. Gdy zda rzy się ja kiś wy -
pa dek lub cho ro ba, któ ra
spra wi, że nie bę dzie my mo gli
pra co wać (i to nie tyl ko w swo -
im za wo dzie, ale w ogó le),
wów czas ZUS wy pła ci coś
w ro dza ju pen sji -od szko do wa -
nia. Je śli le karz orzecz nik
uzna, że ist nie je szan sa
na prze kwa li fiko wa nie się pa -
cjen ta, dzię ki cze mu bę dzie on
mógł wy ko ny wać in ną pra cę
niż do tych czas, to choć by był
bar dzo cho ry, mo że nie do stać
orze cze nia o cał ko wi tej nie -
zdol no ści do pra cy. I tak np.
gór nik cho ry na py li cę płuc,
mo że prze kwa lifi ko wać się
na sprze daw cę w kio sku i na dal

z po wodze niem sam na sie bie
za ra biać. War to pa mię tać, że
świad cze nie ren to we, wy pła ca -
ne przez ZUS z ty tu łu ubez pie -
cze nia spo łecz ne go, przy słu gu -
je wy łącz nie oso bom ubez pie -
czo nym, któ re od po wied nio
dłu go opła ca ły skład ki (co naj -
mniej przez pięć lat w cią gu
ostat nich 10 lat przed zło że -
niem wnio sku o ren tę) i speł -
nia ją okre ślo ne wa run ki do je -
go przy zna nia.

Wszyst ko szcze gó ło wo
oma wia usta wa o eme ry turach
i ren tach z Fun du szu Ubez pie -
czeń Społecznych.

PPrrzzyy ookkaazzjjii pprrzzyyppoommiinnaammyy
kkwwoottyy aakkttuuaallnnyycchh,, nnaajjnniiżż--
sszzyycchh rreenntt zz ttyyttuułłuu ccaałłkkoowwii--
tteejj nniieezzddoollnnoośśccii ddoo pprraaccyy::
ren ta z ty tu łu cał ko wi tej nie -
zdol no ści do pra cy
– 675,10 zł
ren ta z ty tu łu czę ścio wej
nie zdol no ści do pra cy
– 519, 30 zł
ren ta z ty tu łu cał ko wi tej nie -
zdol no ści do pra cy w związ -
ku z wy pad kiem lub cho ro-
bą za wo do wą – 810,12 zł
ren ta z ty tułu czę ścio wej
nie zdol no ści do pra cy
w związ ku z wy pad kiem lub
cho ro bą za wo do wą
– 623,16 zł. 

reklama

RRZZEETTEELLNNAA,, PPRROOFFEESSJJOONNAALLNNAA OORRGGAANNIIZZAACCJJAA,, DDOOBBRREE RREEFFEERREENNCCJJEE
OODD ZZAADDOOWWOOLLOONNYYCCHH KKLLIIEENNTTÓÓWW,, 1155--LLEETTNNII SSTTAAŻŻ PPRRAACCYY WW TTUURRYYSSTTYYCCEE,,

MMOOŻŻLLIIWWOOŚŚĆĆ ZZAAPPŁŁAATTYY WW RRAATTAACCHH,, AATTRRAAKKCCYYJJNNEE CCEENNYY..

4411--220000 SSoossnnoowwiieecc,, uull.. HHaarrcceerrsskkaa 44//5588,, tteell..//ffaaxx 229933 6622 9944,, 00660022 4488 5500 7711
ee--mmaaiill:: bbuuttmmiikkii@@iinntteerriiaa..ppll

rreejjeessttrr OOrrggaanniizzaattoorróóww TTuurryyssttyykkii 111111//9999
GGwwaarraannccjjaa uubbeezzppiieecczzeenniioowwaa zz ttyyttuułłuu śśwwiiaaddcczzoonnyycchh uussłłuugg ttuurryyssttyycczznnyycchh nnrr 11550055// WWAA// 119955// 22000077

„„MMiikkii““ BBiiuurroo UUssłłuugg TTuurryyssttyycczznnyycchh

- wycieczki szkolne z programami 
edukacyjnymi

- zielone i zdrowe szkoły
- kolonie, obozy, zimowiska
- „zielone przedszkola“ - turnusy dla

przedszkolaków

- wycieczki dla zakładów pracy
- usługi przewozowe
- usługi przewodnickie i pilotażowe
- imprezy okolicznościowe
- obozy sportowe

OOffeerruujjeemmyy::

reklama

Niepełnosprawność,
a niezdolność do pracy

WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA DZIAŁ LOKALI  UŻYTKOWYCH pokój nr 2,3  tel. 032 290-18-34 lub 290-18-69 Informacje o wolnych lokalach dostępne również na naszej stronie internetowej www.mzzl.pl nasz e-mail:
lokale.uzytkowe@mzzl.pl ADM - 1 ul. Sportowa 2 tel: /032/ 291-50-75 ADM - 2 ul. Lwowska 29  tel: /032/ 291-70-57  ADM - 3 ul. Zwycięstwa 12a tel: /032/ 266-33-59  ADM - 4 ul. Dęblińska 7  tel: /032/ 266-32-73  ADM - 5 ul.
Saperów 11/2  tel: /032/ 294-78-58 ADM - 6 ul. Grota Roweckiego 59 tel: /032/ 291-36-74 ADM - 7 ul. Boh. Monte Cassino 8a  tel: /032/ 263-22-23 ADM - 8 ul. Jodłowa 4 tel: /032/ 263-38-51 ADM - 9 ul. 1-go Maja 21/23 tel: /032/
266-80-26 Pasaż  -   ul.  Modrzejowska 1a tel: /032/ 368-17-75/76 
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AAddrreess llookkaalluu

Niepodległości 17

Objazd 4

Targowa 16

Sobieskiego 3 B

Czysta 9

budynek prywatny

w administracji MZZL

Kierocińskiej 8 - garaż

Dobrzańskiego 99

Saperów 5,5a,7        

Saperów 5

Dobrzańskiego 142

Dobrzańskiego  124  I

piętro 

Wojska Polskiego 102

Królowej Jadwigi 2

Modrzejowska 32a

Wspólna 12

budynek prywatny w
administracji MZZL 
Warszawska 3/20
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PPooww.. uużżyyttkk..

ww mm22

19,24 + część wspólna

11,38 

391,53

53,27

87,14 + piwnica 27,28

166,78

15,95

niski parter: pok. nr 1

17,43 pok. nr 2 12,59 

pok. nr  3 - 13,69               

pok. nr 14 - 29,01

pok. nr 15 -18,05

od 4,14 do 5,60

21,50

około 610

11,50; 18,50; 19,20

15,60

21,92

8,41

106,00

41,60

126,23

WWyyppoossaażżeenniiee llookkaalluu

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

innymi użytkownikami

Instalacja elektryczna, wodno - kanalizacyjna

Instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, wc

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc

Instalacja elektryczna , wodno-kanalizacyjna, wc

_

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

Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna  i wodna

Instalacja wodno-kanalizacyjna, c.o. Instalacja elektryczna do remontu. 

Instalacja elektryczna, wc wspólne z innymi użytkownikami budynku, c.o. –

kotłownia lokalna

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc – wspólne z sąsiednim

lokalem, c.o.

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc wspólne z innymi

użytkownikami

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna,  centralnego ogrzewania,

klimatyzacja, 

Instalacja elektryczna, wc na strychu 

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna,  telefon

UUWWAAGGII

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

jest proporcjonalna część pomieszczeń wspólnego użytku

Lokal usytuowany w budynku wolnostojącym

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

Lokal usytuowany od strony frontowej budynku

Pomieszczenie usytuowane w budynku frontowym i oficynie. 

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

użytkowanie zgodne  z przeznaczeniem

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

proporcjonalna część pomieszczeń wspólnego użytku.

4 boksy garażowe usytuowane w budynkach mieszkalnych.

Garaż usytuowany w budynku mieszkalnym.

Pomieszczenia do remontu kapitalnego usytuowane na parterze budynku.

Lokale usytuowane na I piętrze w budynku przeznaczonym w całości na działalność gospodarczą medyczną – przychodnia „Klimontów”.

Do powierzchni pokoi doliczana jest proporcjonalna część pomieszczeń wspólnych tj. korytarzy i wc

Lokal usytuowany w pawilonie handlowym na parterze od strony zaplecza. Instalacja elektryczna do sprawdzenia. Lokal zostanie

przekazany do dyspozycji w ciągu dwóch tygodni od daty przydziału.

Lokal usytuowany na parterze w klatce schodowej

Lokal usytuowany na parterze od strony frontowej w budynku przeznaczonym w całości na działalność gospodarczą. 

Lokal usytuowany na III piętrze  w budynku frontowym. Istnieje możliwość doprowadzenia instalacji wodno-kanalizacyjnej. Do
sprawdzenia instalacja elektryczna. Licznik elektryczny zdjęty.

Lokal usytuowany w podziemnym Pasażu handlowo- usługowym. Opłata za użytkowanie kompleksu socjalno – sanitarnego wynosi
netto 1,00 zł/m². Opłata za eksploatację i konserwację urządzeń – netto 0,81 zł/m² wynajmowanej powierzchni. Bliższych informacji
udziela administracja Pasażu pod nr telefonu 368-17-75. W lokalu nie może być prowadzona działalność gastronomiczna – typu bar fast
– food w których wytwarzane są opary tłuszczu.

SSttaawwkkaa
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1122,,0000

5500,,0000

55,,0000

7700,,0000

Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu przy ul. Partyzantów 10a posiada do wynajęcia na korzystnych warunkach garaże i lokale użytkowe przeznaczone na
działalność gospodarczą usytuowane w atrakcyjnych punktach handlowych centralnej części miasta jak również w poszczególnych jego dzielnicach: 

DTŚ do My sło wic, ale nie
do So snow ca
Roz po czę ły się pra ce przy goto waw cze przy pro jek cie
Dro go wej Tra sy Śred nico wej skie ro wanej w stro nę My -
sło wic. Umo wę w tej spra wie pod pi sał Mar sza łek Wo -
je wódz twa Bo gu sław Śmi giel ski. Do ku ment po zwo li
na przy go towa nie pla nów bu do wy oraz na uzy ska nie
zgo dy na roz po czę cie prac bu dow lanych na od cin ku
Ka to wi ce – My sło wi ce. Koszt bu do wy nie wiel kie go 2
– ki lome tro we go od cin ka łą czą ce go DTŚ z A4 to 160
mln zło tych. Urząd po zyskał w su mie na ten od ci nek
DTŚ 25 mln Eu ro, 20 mln zło tych do łożą My sło wi ce,
resz ta bę dzie po cho dzić z bu dże tu urzę du. Koszt bu do-
wy ca łej wschod niej czę ści DTŚ oce nia się na po -
nad 1,5 mld zło tych. A to ozna cza, że bez pie nię dzy
z bu dże tu pań stwa bu do wa, zwłasz cza na od cin ku So -
sno wiec – Dą bro wa Gór ni cza po zo sta nie tyl ko w sfe -
rze pla nów. Obu miast bo wiem nie stać na tak du żą in -
we sty cję. RREEDD

Remont do
listopada
Przez po nad 5 mie się cy bę dzie
trwać re mont od cin ka o dłu go ści 6
ki lo me trów na tra sie S -86 z So -
snow ca do Ka to wic. Przed sta wi-
cie le Ge ne ral nej Dy rek cji Dróg
Kra jo wych i Au to strad – od po wie -
dzial nej za re mont tak dłu gi czas
tłu ma czą kom pli ka cja mi ja kie bę -
dą to wa rzy szyć prze bu dowie. Kie -
row cy mu szą się li czyć z kor ka mi
pod czas wy łą czeń po szcze gól nych
pa sów ru chu. Re mont obej mie nie
tyl ko jezd nie, ale tak że skar py
i chod ni ki. Dla te go już te raz war to
ko rzy stać z in nych szla ków, omi ja -
ją cych ten od cinek. Koszt re mon tu
to po nad 27 mln zło tych. RREEDD



JJeesstteeśśmmyy ttuużż pprrzzeedd pprrzzeessłłuucchhaanniiaammii 1188 ssttaarr--
ttuujjąąccyycchh ww kkoonnkkuurrssiiee aarrttyyssttóóww.. CChhcciiaałłbbyymm
jjeeddnnaakk zzaacczząąćć oodd cczzeeggoośś iinnnneeggoo.. CCzzyy mmuuzzyy--
kkaa kkllaassyycczznnaa mmoożżee bbyyćć iinntteerreessuujjąąccaa ddllaa mmłłoo--
ddyycchh lluuddzzii??
Oczy wi ście, nie kto in ny jak Ju rek Owsiak za -
dzwo nił z pro po zy cją ko lej ne go wy stę pu pod czas
Przy stan ku Wo od stock. W ze szłym ro ku mło dzież
sie dzia ła do ra na i słu cha ła mu zy ki kla sycz nej. 250
ty się cy osób!
To nie jest praw da, że mło dzież te go nie chce. Nikt
im te go po pro stu nie pro po nu je. To jest tak, jak
ktoś mó wi, że nie lu bi kla sy ki. A co pan zna z kla -
sy ki? Nic – sły szy my w od po wie dzi. Oni po pro stu
do zna li unie sie nia, mó wię o Wo od stock. To był je -
den po tęż ny huk za do wo le nia. Ba wi li się fe no me -
nal nie. My ślę, że lu dzie bo ją się, że wyj dą na nie -
mo ty, nie do szko lo ne, słu cha jąc kla sy ki. Ale prze -
cież nie od ra zu trze ba słu chać Szy ma now skie go,
moż na za cząć od Ra ve la. Lu dzie doj rze wa ją, po -
trze bu ją też in nej mu zy ki, niż tyl ko bum, bum
bum, bum. 

MMaaeessttrroo,, mmóówwiiłł PPaann,, żżee mmaammyy ppiięękknnee pprrzzyy--
ssłłoowwiiee „„SSwweeggoo nniiee zznnaammyy,, ccuuddzzee cchhwwaalliimmyy””
–– rrzzeecczzyywwiiśścciiee ttaakk jjeesstt??
Do kład nie tak. Ma my ko lo sal ne suk ce sy, za rów no
w sztu ce, jak i mu zy ce. Czy ktoś wie, że by ło fe no -
me nal ne przy ję cie „Pa sji we dług św. Łu ka sza”
Krzysz to fa Pen de rec kie go, w An glii? Nikt o tym
nie pi sze. Me dia bar dzo czę sto zaj mu ją się tym, ja -
ką bie li znę no si ja kaś tam ce le bryt ka. A nie tym,
co osią gnę li pol scy ar ty ści. Tu na Ślą sku ży ją
wspa nia li ar ty ści, jest Gó rec ki, jest Ki lar, tu był Je -
rzy Du da -Gracz. To po tęgi twór czo ści. My ca ły
czas ga pi my się na za chód, a stam tąd nie przy cho -
dzi tyl ko coś wy jąt ko we go. Oni za to ma ją zna ko -

mi tą pro mo cję. Je śli w Pol sce po raz 17 uka zu je
się pu bli ka cja z za cho du, w któ rej nie ma żad ne go
pol skie go ma la rza, to prze pra szam na pisz my wła -
sną pu bli ka cję. Nie po tra fi my wy ko rzy stać wła sne -
go po ten cja łu. My śli my wciąż, że je ste śmy gdzieś
z ty łu. Tym cza sem je ste śmy na prze dzie sztu ki
świa to wej. 

CCzzyy SSoossnnoowwiieecc,, zzaatteemm,, mmoożżee ssttaaćć ssiięę ttaakkiimm
mmiieejjsscceemm,, ww kkttóórryymm nniiee ttyyllkkoo pprroommuujjee ssiięę
nnoowwee ggłłoossyy,, aallee tteeżż ttaakkiimm ww kkttóórryymm ppooppuullaa--
rryyzzuujjee ssiięę ww ooggóóllee ppoollsskkąą sszzttuukkęę??
Oczy wi ście, So sno wiec już się ko ja rzy i z Kie pu -
rą, z tym kon kur sem. Każ dy, kto wi dzi in for ma cję
o kon kur sie, mu si spoj rzeć gdzie ten So sno wiec le -
ży. Co to za mia sto. Ci lu dzie, któ rzy tu bę dą, roz -
po wie dzą, że to zna ko mi te dla sztu ki miej sce. So -
sno wiec jest wart po ka za nia, te go że to pręż ne mia -
sto, cen trum ar ty stycz ne. I to co mó wił pre zy dent
Ka zi mierz Gór ski, mu si być zbu do wa na od po wied -
nia sa la, god na za rów no Ja na Kie pu ry, jak i te go
mia sta. To jest bar dzo mu zy kal ne mia sto, tu dzia -
ła zna ko mi ty Klub im. Ja na Kie pu ry, któ ry ro bi
fan ta stycz ne rze czy, Pa ni Jo la Szczu rek bar dzo
wie le ro bi. Tu jest dzia ła nie od pod staw, je śli cho -
dzi o kul tu rę. Bo to nie spo sób raz pójść do fil har -
mo nii, i mó wić że je stem mu zy kal ny. 

MMaaeessttrroo rrookk tteemmuu mmóówwiiłł PPaann,, żżee bbaarrddzzoo
ttrruuddnnoo bbyyćć zznnaakkoommiittyymm tteennoorreemm.. TTrrzzeebbaa llaatt
ććwwiicczzeeńń,, ttaalleennttuu.. CCzzyy ppoollsskkiiee ggłłoossyy,, ppoollssccyy
tteennoorrzzyy zzee sswwooiimm ttaalleenntteemm ddoorróówwnnuujjąą nnaajj--
lleeppsszzyymm nnaa śśwwiieecciiee??
Nie któ rzy tak. Na to miast tym gło som brak ta kie go
bodź ca. Ze smut kiem stwier dzam, że Ope ra Ślą -
ska, i dy rek tor Ta de usz Se ra fin, to jest je dy ny te atr,
któ ry sta ra się pro mo wać pol skich ar tystów.

Współ pra cu je ze szko ła mi ar ty stycz ny mi. Je śli ro -
zej rzeć się da lej, to z tą pro mo cją jest dość mar nie.
Spro wa dza się cią gle go ści zza gra ni cy. I mi mo, że
ma my bar dzo do bre, a czę sto lep sze pol skie gło sy.
PPrrzzeepprraasszzaamm,, żżee wweejjddęę ww ssłłoowwoo.. CCzzyy zzaatteemm
jjeesstt ttaakk,, żżee ttrrzzeebbaa nnaa ppoocczząątteekk oossiiąąggnnąąćć
ssuukkcceess ppoozzaa PPoollsskkąą,, bbyy ddoocceenniioonnoo nnaass ttuu
nnaa mmiieejjssccuu??
Tak jest, nie ste ty to się nie zmie ni ło. Pro szę zwró -
cić uwa gę, Kry stian Zi mer man miał sze reg świet -
nych kon cer tów, o żad nym w Pol sce nie pi sa no.
Po za ostat nim.
Wła śnie, bo był skan dal. Dla cze go nie pi sać, że
osią gnął suk ces w Car ne gie Hall, ja kie go ta sce -
na od daw na nie pa mię ta ła? Na to miast, to ja kie pan -
to fle ku pu je pa ni X, Y, to jest waż ne. Wie rzę jed -

nak, że ta sztu ka, któ rą re pre zen tu je Ja nek Kie pu ra,
to jest wła śnie to co prze trwa. NO SPR, Fil har mo -
nia Ślą ska, Ope ra Ślą ska, to wszyst ko prze trwa. 

MMaaeessttrroo aa mmoożżee kkłłooppoott jjeesstt ww mmeecceennaacciiee??
MMoożżee ppoottrrzzeebbaa ttaakkiicchh wwiieellkkiicchh wwyyddaarrzzeeńń,, jjaakk
kkoonnkkuurrss CChhooppiinnoowwsskkii,, zznnaacczznniiee cczzęęśścciieejj nniiżż
ccoo 55 llaatt,, kkttóórree ppoocciiąąggnnąą zzaa ssoobbąą ttee nniieeccoo
mmnniieejjsszzee iimmpprreezzyy??
Ma Pan ra cje. To jest bar dzo słusz na uwa ga,
do pro mo cji kul tu ry po trze ba pie nię dzy. Sa mo się
nic nie wy pro mu je na świe cie. Je że li Ble chacz na -
grał cu dow ną pły tę, któ rą ku pi łem, to ja nic o tej
pły cie nie czy ta łem. To są re we la cyj ne na gra nia,
wy da ne przez Deut sche Gram mo phon. Wy star -
czy 15 se kund w dzien ni ku wie czor nym in for ma -
cji na ten te mat. Na to miast mó wią, że ostat nia pły -
ta Ma don ny źle się sprze da je. 

ZZ jjaakkiimmii nnaassttrroojjaammii pprrzzyyssttęęppuujjee PPaann ddoo pprraa--
ccyy ppooddcczzaass kkoonnkkuurrssuu??
To dość trud ne za da nie. Cza sem wi dzi się wy jąt ko -
we zdol no ści gło su, któ rym dys po nu je śpie wak,
i wi dzi się, że on jest źle pro wa dzo ny. By wa tak, ta -
kich też ma my pe da go gów. Na to miast ja je stem ab -
so lut nie opty mi stycz nie na sta wio ny do tej ro bo ty.
Naj gor sza rzecz ja ka mo że się przy tra fić, to po czu -
cie, że moż na ko goś skrzyw dzić. Wie Pan, ja
na tych wszyst kich kon kur sach wal czy łem o to, by
ni ko go nie skrzyw dzić. Czło wiek, któ ry wy cho dzi
po kon kur sie mu si mieć prze ko na nie, że nie uda ło
mi się, bo by li lep si. A nie, nie uda ło mi się, bo w ju -
ry sie dzie li ta cy ju ro rzy. To bar dzo trud na spra wa.

BBaarrddzzoo ddzziięękkuujjęę zzaa rroozzmmoowwęę

RRoozzmmaawwiiaałł:: JJaarroossłłaaww AAddaammsskkii

Znaw ca, po pu la ry za tor i in sce -
ni za tor twór czo ści Sa mu ela
Bec ket ta go ścił w So snow -
cu 25 ma ja. An to ni Li be ra zna -
ny jest przede wszyst kim dzię -
ki „Ma da me”. Po wieść opo -
wia da ją ca w iro nicz ny spo sób
o cza sach mło do ści au to ra,
któ re przy pa da ły na pe ere low -
ską, sza rą rze czy wi stość, peł -
na wie lu na wią zań m.in. do in -
nych pi sarzy oraz na uk np. fi -
lo zo fii, szyb ko zdo by ła rze szę
czy tel ni ków oraz do cenio -
na zo sta ła przez licz nych kry -
ty ków li te rac kich. Książ ka
szyb ko zna lazła się na li stach
be st sel le rów, a w 1999 ro ku
no mi no wa na by ła do Li te rac -
kiej Na gro dy „Ni ke” i uho no -
ro wa na pre sti żo wą na gro dą im.
An drze ja Ki jow skie go.

– Au tor po ja wił się na na -
szym spo tka niu głów nie po to
aby pro mo wać swo ją naj now -
szą książ kę „Go dot i je go
cień”. Jest to tak że ko lej -
na oka zja dla au tora, by spo -
tkać się ze swo imi czy tel ni ka-
mi – mó wi El wi ra Ka bat -Geo -
rgi jewą, za stęp ca dy rek tora
Miej skiej Bi blio te ki Pu blicz nej
w So snow cu.

Twór ca zna ny jest tak że, ja -
ko tłu macz dzieł Oska ra Wil -
de’a i tra ge dii So fo kle sa. Do -
ko nał rów nież no we go prze kła -
du „Mak be ta” Szek spi ra oraz
ka no nu po ezji Frie dri cha
Hölder lina. Li be ra jest też

znaw cą twór czo ści Sa mu ela
Bec ket ta, prze ło żył i wy dał
wszyst kie dzie ła dra ma tycz ne
au to ra.

– To wła śnie An to ni Li be ra
udo wod nił mi nieraz po przez
swo je pra ce, że mo je ro zu mie -
nie twór czo ści Bec ket ta jest
nie pra wi dło we, po wierz chow -
ne, płyt kie – do da je pro wa dzą -
cy roz mo wę Krzysz tof Siw -
czyk.

Spo tka nie od by ło się w ra -
mach pią tej edy cji So sno wiec -
kich Dni Li te ra tu ry. Miej ska
książ ni ca przy oka zji te go rocz -
nej im pre zy go ści ła w tym cza -
sie wie lu twór ców. W tym
m.in.: Edwar da Lut czy na, Jac -
ka Dur skie go, Wie sła wa My -

śliw skie go, Ka zi mie rza Or ło -
sia, Jo an nę Olech, Rok sa nę Ję -
drze jew ską -Wró bel, Bar ba rę
Grusz kę – Zych, Ma ria na Ki -
sie la, Paw ła Ba rań skie go, Paw -
ła Sar nę, Sła womi ra Ma tusza,
Je rze go Su chan ka, czy Bro ni -
sła wa Wild ste ina. 

Pro gram te go rocz nych spo -
tkań z li te ra tu rą obej mo wał
tak że cykl wy kła dów „Aka de -
mia Li tera tu ry” oraz se sję do -
ty czą cą twór czo ści Wi tol da
Gom bro wi cza (z oka zji 40.
rocz ni cy śmier ci pi sa rza).
Po raz pierw szy od by ły się
rów nież Warsz ta ty Kry tycz no -
Li te rac kie.

TTeekksstt ii ffoottoo:: GGaabbrriieellaa KKoollaannoo
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Antoni Libera w sosnowieckiej
książnicy
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Sosnowiec - europejska stolica tenorów
Roz mo wa z Ma estro Wie sła wem Ochma nem, Prze wod ni czą cym ju ry, pod czas I Eu ro pej skie go Kon kur su Te no rów w So snow cu

SSppoottkkaanniiee zz ttwwóórrccąą pprroowwaaddzziiłł ppooeettaa KKrrzzyysszzttooff SSiiwwcczzyykk

Przez 3 dni, od 14 ma ja So sno -
wiec stał się cen trum mu zycz -
nym, i to nie tyl ko ze wzglę du
na Fe sti wal Mu zy ki Klu bo wej
Explo ris. W Cen trum Tar go wo -
-Wy sta wien ni czym Expo Si le sia
przy oka zji tar gów mu zycz nych
Mu sic Show go ści li sprze daw cy
i pro du cen ci in stru men tów mu -
zycz nych, sprzę tu sce nicz nego
i na gło śnie nio we go. Swo ją ofer -
tę za pre zen to wa li rów nież
przed sta wi cie le firm zaj mu ją -
cych się sprze da żą sprzę tu car
au dio oraz sie ci mu zycz nych
skle pów. Za po znać się moż -
na by ło z ofer tą pro fe sjo nal nych
opa ko wań trans por to wych, pod -

łóg, band i ekra nów dio do wych
oraz no wo ści z za kre su urzą -
dzeń oświe tle nio wych. Dla
zwie dza jących wy stą pił m.in.
ze spół TO MA TO, Me tro, Vin -
ta ge oraz Ur szu la Du dziak. Tar -
gom to wa rzy szy ły rów nież po -
ka zy la se rów oraz kon fe ren cje
i dys kusje.

Po dob nie jak w ro ku ubie -
głym pod czas tar gów od był się
Fe sti wal Mu zy ki Klu bo wej
Explo ris. W tym ro ku im pre -
za mia ła miej sce na dwóch sce -
nach: du żej we wnę trzu ha li oraz
ma łej na ze wnątrz, w na mio cie.
Licz ne la se ry, pa ne le i wi zu ali -
za cje wy war ły nie za po mnia ne

wra że nia na uczest ni kach im pre -
zy, a wy stę pu ją cy ar ty ści za do -
wo li li za pew ne naj więk szych fa -
nów mu zy ki klu bo wej. Na sce -
nie wy stą pi li m.in.: Ian Ca rey,
Vo odo & Se ra no, 2-4 Gro oves,
Adam De Gre at & DJ To mii,
Ry del oraz DJ Mon key. Ogło -
szo no rów nież kon kurs dla mło -
dych DJów. I miej sce za jął Mar -
cel Py tel zna ny ja ko DJ Mar cel
McC lo ud, II miej sce przy pa dło
Zbi gnie wo wi Ro sie czy li DJ Ra -
ve no wi, na to miast na III po zy cji
upla so wa ła się DJ Nin ca -Mo ni -
ka Smo lec.

TTeekksstt ii ffoottoo:: GGaabbrriieellaa KKoollaannoo

Tar gi Mu zycz ne
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TTeekksstt ii ffoottoo:: GGaabbrriieellaa KKoollaannoo

Po raz ko lej ny, 16 ma ja w dniu
uro dzin so sno wiec kie go te no -
ra Ja na Kie pu ry przy go towa no
sze reg uro czy sto ści. Przed sta -
wi cie le władz mia sta So snow -
ca, Miej skie go Klu bu im. Ja -
na Kie pu ry oraz Ma zo wiec -
kie go Te atru Mu zycz ne go
„Ope ret ka” im. Ja na Kie pu ry
w War sza wie zło ży li kwia ty
pod ta bli cą pa miąt ko wą
przy uli cy Ma jo wej 6, gdzie
miesz kał śpie wak oraz pod je -
go po mni kiem przy pla cu Stu -
le cia. 

– Ze bra li śmy się tu po raz
siód my, oby uczcić pa mięć

zna ko mi tego so sno wiec kie go
śpie wa ka Ja na Kie pu ry. Wła -
śnie od sied miu lat je go po -
mnik znaj duje się w cen trum
na sze go mia sta – przy pomniał
Pa weł Du sza, na czel nik Wy -
dzia łu Kul tu ry i Sztu ki pod -
czas uro czy sto ści.

W tym dniu od by ło się
rów nież wrę cze nie na gród
lau re atom kon kur su „Jan Kie -
pu ra –So sno wiec ki Bard” or -
ga ni zo wa nym przez Klub Kie -
pu ry dla uczniów szkół pod -
sta wo wych i gim na zjów.
Zwy cięz ca mi te go rocz nej edy -
cji ze szkół pod sta wo wych zo -
sta li ko lej no od miej sca pierw -
sze go: Ka ro li na Pech ta ze

Szko ły Pod sta wo wej nr 40,
Do mi ni ka Dę biń ska ze Szko ły
Pod sta wo wej nr 45 oraz Ma te-
usz Ma lar czyk ze Szko ły Pod -
sta wo wej nr 9. Z gro na gim na -
zja li stów wy róż nie ni na tmiast
zo sta li: Ja kub Si ko ra z Gim -
na zjum nr 16 oraz Mi ko łaj
Sko ru pa i Ra fał Smu ga
z Gim na zjum nr 9.

Od by ła się tak że Wiel ka
Ga la Kie pu row ska w Ha li Wi -
do wi sko wo - Spor to wej „Za gó -
rze”. Po raz dru gi przy zna no
Te atral ne Na gro dy Mu zycz ne
im. Ja na Kie pu ry w 12 ka te -
go riach oraz za pre zen towa li
się lau re aci pierw sze go Eu ro -
pej skie go Kon kur su Te no rów. 

107 lat Ja na Kie pu ry

MMiieesszzkkaańńccyy,, pprrzzeeddssttaawwiicciieellee oorrggaanniizzaaccjjii ssppoołłeecczznnyycchh oorraazz wwłłaaddzz mmiieejjsskkiicchh zzłłoożżyyllii kkwwiiaattyy
ppoodd ppoommnniikkiieemm JJaannaa KKiieeppuurryy ww cceennttrruumm mmiiaassttaa

Od 13 do 16 ma ja sto li cą te no rów,
nie tyl ko eu ro pej ską, ale świa to wą
był So sno wiec. Mia sto, w któ rym
uro dził się Jan Kie pu ra co raz sil -
niej za zna cza swo ją obec ność
na ar ty stycz nej ma pie, i to nie tyl -
ko Pol ski. Spo śród wszyst kich bio -
rą cych udział w kon kur sie głów -
na na gro da przy pa dła Ar nol do wi
Rut kow skie mu, któ ry wy je chał
z So snow ca nie tyl ko z dum nym
tro feum, ale tak że z cze kiem na 10
tys. Eu ro. Kon kurs zor ga ni zo wał
Miej ski Klub im. J. Kie pu ry
wspól nie z Urzę dem Miej skim
oraz Ma zo wiec kim Te atrem Mu -
zycz nym. Pa tro nat nad kon kur sem
ob ję li Mar sza łek Wo je wódz twa
Ma zo wiec kie go Adam Stru zik,
Mar sza łek Wo je wódz twa Ślą skie -
go Bo gu sław Śmi giel ski oraz Pre -
zy dent So snow ca Ka zi mierz Gór -
ski. Pa tro nat me dial ny nad kon kur -
sem ob ję ła re dak cja „Ku rie ra
Miej skie go”.

To pierw szy te go ty pu kon kurs
w Pol sce, kie ro wa ny wy łącz nie
do te no rów. Do udzia łu w nim za -
pro szo no ab sol wen tów aka de mii
mu zycz nych, któ rzy nie ukoń czy -
li 30. ro ku ży cia. W ju ry za sie dli:
Wie sław Ochman, Zdzi sła wa Do -
nat, Ja dwi ga Ga bryś -Ro mań ska
oraz Bog dan Pa proc ki. Trzy eta po -
we prze słu cha nia kon kur so we od -
by wa ły się w Te atrze Za głę bia
w So snow cu.

– To wy jąt ko wa im pre za, któ ra
w dwu let nim cy klu bę dzie pro mo -
wać So sno wiec w ca łej Eu ro pie
– pod kre śla ła dy rek tor Klu bu im.
Ja na Kie pu ry Jo lan ta Szczu rek. 

– Mi mo iż nie ma my sa li god -
nej imie nia Ja na Kie pu ry po sta no -
wi li śmy za ry zy ko wać or ga ni za cję
kon kur su, któ ry po zwo li nam się
zbli żyć nie tyl ko do sa li, ale
i do Eu ropy. Du szą ca łej spra wy
jest pa ni Jo la Szczu rek. Klub Kie -
pu ry w tym ro ku otrzy ma no wą
sie dzi bę, któ ra po zwo li jesz cze le -
piej wy ko rzy stać po ten cjał So -
snow ca, i je go miesz kań ców.
Chce my, by ar ty ści, któ rzy po ja wi -
li się w So snow cu wy wieź li stąd
jak naj lep sze wspo mnie nia – pod -
kre ślał pre zy dent Ka zi mierz Gór -
ski. 

– Uda ło nam sie zgro ma -
dzić 18 te no rów, nie tyl ko z Pol -
ski. Po ziom jest bar dzo wy so ki,
i to chy ba, je śli się nie my lę, je -
dy ny te go ty pu kon kurs w Eu ro -
pie. Tym bar dziej się cie szy my
z te go po wo du – mó wił Wło dzi -
mierz Izban, dy rek tor Ma zo wiec -
kie go Te atru Mu zycz ne go. – To
wy jąt ko we mia sto, któ re za słu gu -
je na ten kon kurs, mia sto, któ re
mo że być rze czy wi stą eu ro pej ską
sto li cą te no rów – pod kre ślał dy -
rek tor Izban.

Pod czas trzech eta pów kon -
kur su, któ re od bywa ły się
z udzia łem pu blicz no ści w Te -
atrze im. Za głę bia, ar ty ści mu sie -
li się za pre zen to wać z jak naj lep -
szej stro ny. Ju ry, jak pod kre ślał
je go Prze wod ni czą cy Wie sław
Ochman, oce nia ło nie tyl ko tech -
ni kę gło su, ale i in ter pre ta cję
oraz umie jęt no ści ak tor skie, któ -
re tak że by ły w ce nie. W fi na ło -
wym – trze cim eta pie wy stą pi li:
Kir lia nit Cor tes -Ga lvez, Krzysz -
tof Gasz, Ar nold Rut kow ski,
Adam So bie raj ski, An drzej Wi -
śniew ski, Wi ta lij Wy dra, Alek -
san der Jan Zu cho wicz.

Osta tecz nie Ju ry pierw sze
miej sce przy zna ło Ar nol do wi Rut -
kow skie mu, so li ście Ope ry Wro -
cław skiej, któ ry współ pra cu je też
z Ma zowiec kim Te atrem Mu zycz -
nym. W na gro dę zwy cięz ca otrzy -
mał 10 tys. eu ro. Dru gie miej sce
za jął Kir lia nit Cor tes -Ga lvez z Ko -
lum bii (5 tys. eu ro), a trze cie
Adam So bie raj ski (2,5 tys. eu ro).
Na gro dę spe cjal ną, w wy so ko ści 4
tys. zło tych, ufun do wa ną przez
Wie sła wa Ochma na otrzy mał Wi -
ta lij Wy dra z Ukra iny. 

Wy róż nie nia przy zna no Alek -
san dro wi Zu cho wi czo wi, Krzysz -
to fo wi Ga szo wi oraz An drze jo wi
Wi śniew skie mu. Na gro dy po za re -
gu la mi no we ufun do wał: Te atr
Wiel ki w Po zna niu, Ope ra By tom -
ska, MTM Ope ret ka im. J. Kie pu -
ry w War sza wie.

Na gro dy wrę czo no pod czas
uro czy stej Ga li, któ ra od by ła się 16
ma ja w za gó rzań skiej ha li. 

JJaarroossłłaaww AAddaammsskkii

Triumf mu zy ki
18 śpie wa ków wzię ło udział w I Eu ro pej skim Kon kur sie Te no rów imie nia Ja na Kie pu ry
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TTeeaattrraallnnee NNaaggrrooddyy
MMuuzzyycczznnee

Pod czas uro czy stej Ga li
na gro dy tra fia ły nie tyl ko
do rąk te no rów. Roz da no
tak że lau ry w 12 ka te go -
riach w ra mach Te atral -
nych Na gród Mu zycz nych
im. Ja na Kie pu ry. Kra kow -
ska in sce ni za cja „Dia błów
z Lo udun” zo sta ła naj lep -
szym spek taklem, za naj -
lep sze go re ży se ra uzna no
La co Ada mi ka, Piotr Frie -
be i Alek san dra Ku bas zo -
sta li naj lep szy mi śpie wa -
ka mi. Ty tuł naj lep sze go
dy ry gen ta przy padł dy rek -
to ro wi Ope ry Ślą skiej
w By tomiu Ta de uszo wi
Se rafi no wi. Za naj lep szą
de biu tant kę uzna no Li zę
Weso łow ską oraz pra cu ją-
ce go w Me dio lanie Kry -
stia na Krze szo wia ka. Naj -
lep szy mi tan ce rza mi zo -
sta li Mak sim Ki ley eu i Mar -
ta Ku li kow ska de Na łęcz,
a cho re ogra fem Ja ro sław
Świ tała. Za naj lep sze go
sce no gra fa uzna no na to-
miast Ta tia nę Kwiat kow -
ską. Na gro dę spe cjal ną
za ca ło kształt pra cy mu -
zycz nej przy zna no wy bit -
ne mu te no ro wi Bog da no wi
Pa proc kie mu.

UUcczzeessttnniiccyy kkoonnkkuurrssuu

Bar tosz Bor kow ski; Mi chał
Bor kow ski; Kir lia nit Cor tes
– Ga lvez; Pa weł Fun da -
ment; Krzysz tof Gasz; Ta -
ras Iva niv; Le onard Ma ry -
now ski; Woj ciech Po pra wa;
Ar nold Rut kow ski; Woj -
ciech Ski biń ski; Adam So -
bie raj ski; Hu bert Sto lar ski;
Syl we ster Tar gosz -Sza lo-
nek; Ja ro sław We wió ra;
An drzej Wi śniew ski; Wi ta lij
Wy dra; Pa weł Wy trą żek;
Jan Alek san der Zu cho -
wicz. 
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18 ma ja w Urzę dzie Miej skim
od by ło się spo tka nie władz
mia sta z miesz kań ca mi, zor ga -
ni zo wa ne w ra mach spo łecz -
nych kon sul ta cji do ty czą cych
pla nów bu do wy kom plek so we -
go sys temu go spo dar ki od pa -
da mi. Na kon fe ren cji za po wie -
dzia no po wsta nie no wo cze snej
wy wóz ki oraz uty li za cji pro du -
ko wa nych przez miesz kań ców
od pa dów.

W przed dzień re fe ren dum
(ma jące go się od być 7 czerw -
ca), w któ rym so sno wi cza nie
po dej mą de cy zję, czy wy wo -
zem śmie ci zaj mie się kom -
plek so wo gmi na, czy też na dal
to za rząd cy i ad mi ni stra to rzy
bę dą dbać o sprzą tanie, opra -
co wy wa ny jest plan eko logicz -
nej zbiór ki od pa dów. 

Obec nie obo wią zu ją ce
w Pol sce prze pi sy w za kre sie
go spo dar ki od pa da mi, jak rów -
nież unij ne dy rek tywy sta wia -
ją no we wy ma ga nia przed pol -
ski mi mia sta mi. Głów nym ce -
lem jest re cy kling oraz
se gre ga cja śmie ci.

– Po lity ka eko logicz na pań -
stwa za kła da, że w 2010 ro ku
w sto sun ku do 1990r. dwu krot -
nie wzro śnie udział od padów
z sek to ra go spo dar cze go od zy -
ski wa nych i po now nie wy ko -
rzy sty wa nych w pro duk cji. De -
kla ru je się wdro żenie no wo -
cze snych „ma ło od pa dowych”
i „bez od pa dowych” me tod czy-
stej pro duk cji – roz po czął spo -
tka nie Ry szard Łu kaw ski, za -
stęp ca pre zy den ta So snow ca.
– Ra cjo nal na go spo dar ka od -
pa da mi wy ma ga kom plek so -
wych roz wią zań, do sto so wa -
nych do unij nych stan dar dów.

Aby speł nić za rów no pol -

skie, jak i eu ro pej skie wy mo gi
zwią za ne z go spo dar ką od pa -
da mi gmi na przy stą pi ła
do pro jek tu „Bu do wa kom -
plek so we go sys temu go spo -
dar ki od pa da mi w So snow cu”.
Jed no cze śnie ubie ga jąc się
o do finan so wa nie ze środ ków
Fun du szu Spój no ści Unii Eu -
ro pej skiej.

– Na pro jekt skła da ją się ce -
le szcze gó ło we, któ re zo sta ły
po dzie lo ne na ce le krót ko ter mi -
no we i dłu go okre so we – wy ja -
śnia ła Ire na Ma chaj–Gut,
Głów ny Spe cja li sta ds. Tech -
nicz nych Jed nost ki Re ali zu ją cej
Pro jekt. – Ce le krót ko ter mi no -
we to wpro wa dze nie se lek tyw -
nej zbiór ki od pa dów oraz re kul -
ty wa cja ist nie jącej kwa te ry
skła do wa nia od pa dów in nych
niż nie bez piecz ne i obo jęt ne.
Ce le dłu go okre so we to dal szy
roz wój se lek tyw nej zbiór ki od-
pa dów ko mu nal nych ule ga ją -
cych bio de gra da cji oraz bar dzo
waż na kon ty nu acja edu ka cji
eko lo gicz nej.

Klu czo we dla pro jek tu jest
po wsta nie no we go, speł nia ją-
ce go unij ne wy mogi wy sypi -
ska od pa dów. Te ren tej in we-
sty cji jest zlo ka li zo wa ny w gra -
ni cach ad mi ni stra cyj nych
So snow ca, po mię dzy dziel ni -
ca mi Kli mon tów i Macz ki
przy uli cy Gre na die rów, czy li
na ob sza rze by łej ko pal ni pia -
sku Macz ki -Bór.

– No we wy sy pi sko bę dzie
po dzie lone na trzy stre fy – do -
da je To masz Sta roń, pod in -
spek tor – Spe cja li sta ds. Ad mi -
ni stra cyj nych i Pu blic Re la -
tions JRP. – Te ren A to
skła do wi sko od pa dów. Miej sce
to zo sta nie zre kul tywo wa ne,

a do ce lo wo po wsta nie tam
skład od pa dów bu dow lanych.
Z ko lei na te re nie B pro jekt
prze wi du je bu do wę ko lej nej
niec ki skła do wi ska, bu do wę
kwa ter do skła do wa nia od pa -
dów ko mu nal nych oraz in nych
niż nie bez piecz ne, kwa te rę
do skła do wa nia od pa dów azbe -
sto wych, bu do wę sys temu dre -
na żo we go wraz z awa ryj ną
prze pom pow nią wód grun to -
wych. Te ren obok skła do wiska
pod pla no wa ny Za kład Prze -
twa rza nia i Uniesz ko dli wia nia
Od pa dów Ko mu nal nych na z-
wa no te re nem C. Pla nu je się
tam bu do wę pod sta wo wych

obiek tów tech no lo gicz nych
prze twa rza nia od pa dów tj.: li -
nii se gre ga cji od pa dów, kom -
po stow ni od pa dów zie lonych,
in sta lacji do prze twa rza nia od -
pa dów bio de gra do wal nych, li -
nii de mon ta żu od pa dów wiel -
ko ga ba ry to wych, ma ga zy nu
od pa dów nie bez piecz nych.

Do dat ko wo w ra mach Pro -
jek tu prze wi du je się opra co wa -
nie pro jek tu se lek tyw nej zbiór -
ki od pa dów i wdro że nie pro -
gra mu edu ka cyj ne go dla
sys temu se lek tyw nego gro ma -
dze nia od pa dów.

Jed nak oprócz wy sypi ska
wiel kie zna cze nie ma ją też no -

we po jem ni ki na od pad ki, któ -
re po jawią się na na szych po -
dwór kach.

– Skła nia my się na po dzia le
śmie ci na „mo kre” i „su che”
– tłu ma czy Ry szard Łu kaw ski.
– Do po jem ni ków su chych bę -
dą tra fia ły bu tel ki, pa pier itp.
Do mo krych – np. od pad ku ku -
chen ne, któ re za kład bę dzie
prze twa rzał na kom post. Do -
świad cze nia eu ro pej skie wy ka -
zu ją, że ta ka se gre ga cja
na szcze blu po szcze gól nych
miesz kań naj lepiej się przyj -
mie. Oczy wi ście ko niecz ną bę -
dzie sze ro ko za kro jo na ak cja
edu ka cyj na i przy zwy cza je nie

miesz kań ców do no wych
norm.

Ogól ny koszt pro jek tu sza -
cu je się na ok. 77, 3 mln zł,
przy czym środ ki gmi ny
to 27, 4 mln zł, a do fi nan so wa -
nie ze środ ków Fun du szu Spój -
no ści – 49,9 mln zł.

– Pla no wa ny ter min zło że -
nia apli ka cji o do fi nan so wa nie
przed się wzię cia ze środ ków FS
to obec ny mie siąc – in for mu je
To masz Sta roń. – De cy zję
w tej spra wie do sta nie my naj -
praw do po dob niej w trze cim
kwar tale 2009 ro ku.

TToommaasszz BBiieenneekk

Przy zna no na gro dy w eko lo -
gicz no -pla stycz nym kon kur sie
„Zie lo ne mia sto przy szło ści”
ogło szo nym w mar cu przez so -
sno wiec kie Mu zeum. Uro czy -
stość wrę cze nia wy róż nień od -
by ła się 7 ma ja w Pa ła cu Scho -
ena. 

Trze cia, te go rocz na edy cja
kon kur su skie ro wana by ła
do uczniów szkół pod sta wo wych
z klas IV -VI z te re nu Za głę bia
Dą brow skie go. Je go ce lem by ło
za in te re so wa nie uczniów te ma -
ty ką eko lo gii, kształ towa niem
w nich sza cun ku do ota cza ją ce -
go je śro do wi ska przy rod ni cze -
go oraz wy cho wa nia w du chu
od po wie dzial no ści za swo je po -
stę po wa nie, wy ni ka ją ce z tro ski
o lo sy pla ne ty.

Za da niem uczniów by ło
przed sta wie nie eko lo gicz ne go,
zie lo ne go mia sta przy szło ści

w do wol nej tech ni ce pla stycz nej.
W ry wali za cji udział wzię ło 227
prac z 18 szkół. Zde cy dowa -
na więk szość uczest ni ków po -
cho dzi ła z So snow ca. 

Ju ry w skła dzie: Mo ni ka Ba -
nach -Ko kosz ka – hi sto ryk, Jo an -
na Krzysz to fik – ar ty sta -pla styk,
Agniesz ka Mań ko – kul tu ro -
znaw ca, Ja dwi ga Sy rek – spe cja -
li sta do spraw pro mo cji i mar ke -
tin gu (SAR PI Dą bro wa Gór ni -
cza Sp. z o.o.), wy ło ni ło
lau re atów.

Miej sce pierw sze za ję ła Ka -
sia Ko zieł ze Szko ły Pod sta wo -
wej nr 20 w So snow cu, dru gie
zdo był Pa weł Le nar czyk ze
Szko ły Pod sta wo wej nr 4
w Bę dzi nie, na to miast miej sce
trze cie za jął Da wid Sy posz ze
Szko ły Pod sta wo wej nr 15
w So snow cu. Przy zna no rów -
nież 18 wy róż nień, otrzy ma li

je: Alek san dra Sto piń ska, Kor -
dian Chro mik, Bar tło miej Jo -
chym czyk, Ni col Śla can, Na ta -
lia Se we ryn, Alek san dra Ma ły -
sa, Alek san dra Zdań ska,
Emi lia Sta chur ska, Ju sty -
na Kło so wicz, Ka sia Klu czew -
ska, An ge lika Ku bas, Do mi ni -
ka Ma tu sie wicz, Mi chał Se we -
ryn, Ka lina Woj nar,
Jo an na Kę dzier ska, Do mi nik
Lop pe, Syl wia Sa dłow ska oraz
Piotr Brzo zow ski.

Zwy cięz cy otrzy ma li pa miąt -
ko we dy plo my oraz na gro dy rze -
czo we w po sta ci ksią żek i ar ty -
ku łów pla stycz nych spon so ro -
wa ne przez fir mę SAR PI
Dą bro wa Gór ni cza Sp. z o.o.
Go spo dar ka od pa da mi nie bez -
piecz ny mi i prze my sło wy mi
oraz Mu zeum w So snow cu.
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Zwy cięz cy wy bra ni
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ekologia
Śmie ci do se gre ga cji!
W wy wozie śmie ci na stą pi eko lo gicz na re wo lu cja 
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Na te re nie So snow ca w obec nych
je go gra ni cach czyn ne by ły trzy
cer kwie pra wo sław ne. Ka mień
węgielny pod bu dowę najstar szej
z nich p.w. św. Alek san dra New -
skie go w ów cze snej Gra ni cy
(obec nie Macz ki) po ło żo no we
wrze śniu 1876 r. Bu dow la za ło żo -
na zo sta ła na pla nie krzy ża grec -
kie go z ośmio bocz ną wie żą
na skrzy żo wa niu ra mion, dru ga
niż sza wie ża umiesz czo na by ła
na koń cu jed ne go z ra mion.
Otwo ry okien ne o wy kro ju łu ku
zdobiła deko ra cja ar chitekto nicz -
na. Dach cerkwi kry ty był bla chą
a ko pu ła zło co na. Do 1910 r. cer -
kiew p.w. św. Alek san dra New -
skie go sta no wi ła od ręb ną pa rafię.
Roz pa da ją cy się i nie wy ko rzy sta -

ny bu dy nek zbu rzo no w la -
tach 50. XX w.

Do dnia dzi siej sze go za cho wa ła
się je dy nie cer kiew p.w. Wie ry, Na -
dziei, Lu by i ich mat ki Zo fii (rzym -
skich mę czen nic z cza sów ce sa rza
Ha dria na) przy obec nej uli cy Ki liń -
skie go. W dniu 15 sierp nia 1888 r.
po ło żo no ka mień wę giel ny pod jej
bu do wę, a w rok póź niej zo sta ła
od da na do użyt ku. Jej fun da to ra mi
by li m.in. nie miec cy fa bry kan ci za -
miesz ku jący So sno wiec: Schöno -
wie, H. Die tel, K. Gam per i in ni
oraz, co cie ka we, prze my słow cy
i fi nan si sci ży dow skie go po cho -
dze nia. Bu dow la wy ko na na zo sta -
ła w sty lu neo bi zan tyj skim wg pro -
jek tu Pro ko fie wa z Piotr ko wa. Cer -
kiew zbu do wa na jest na pla nie

krzy ża – jed no z ra mion pod trzy -
mu je wie żę, dru gie pre zbi te rium.
Świą ty nię wy po sa żo no w bo ga ty
iko no stas dę bo wy wy ko na ny przez
mo skiew skie go ar ty stę – Le bie die -
wa, ufun do wany przez bra ci
Schönów. Cie ka wost ką jest rów -
nież czte ro pię tro wa dzwon ni ca
umiesz czo na nad skle pie niem.
Fun da to rem ośmiu dzwo nów był
Hen ryk Die tel. W 1890 r. usta no -
wio no tu taj pa ra fię, któ rej pierw -
szym pro bosz czem zo stał Jo an
Wa si lie wicz Le wic kij. Współ cze -
śnie funk cję tę peł ni ks. mi trat płk
Ser giusz Dzie wia tow ski. Pa ra fia
na le ży ak tu al nie do die ce zji łódz -
ko-po znań skiej i zrze sza wier nych
z wo jewódz twa ślą skie go oraz
wschod niej Opolsz czy zny. 

Trze cią cer kiew p.w. św. Mi -
ko ła ja wznie sio no w la tach 1901
– 1905 przy ów cze snej uli cy Par -
ko wej w po bli żu obecnego wę zła
ko mu ni ka cyj ne go na zy wa ne go
po pu lar nie „śli ma kiem”. By ła to
oka za ła neo bi zan tyj ska bu dow la
z pię cio ma ce bu lasty mi ko pu ła -
mi i do sta wio ną od za cho du wie -
żą. Świą tynia prze jęła funk cję
ko ścio ła pa ra fial ne go, a cer kiew
w po bli żu dwor ca ko le jo we go
stała się jej fi lią. Po cząt kowo
obiek ta mi za rzą dzał J. W. Le wic -
kij, a na stęp nie oj ciec Kon stan ty
Iwa no wicz. Z po bu dek po litycz -
nych, pod pre tek stem za gro że nia
bu dow la ne go spo wo do wa ne go
szko da mi gór ni czy mi zo sta ła
zbu rzo na w 1938 r. 

Uro dził się 24 lu te go 1891 r.
w Bia łym sto ku, ja ko syn Mi cha ła,
urzęd ni ka ko le jowe go i Emi lii
z Ole cho wi czów. Po ukoń cze niu
szko ły re al nej w Bia łym sto ku stu -
dio wał w In sty tu cie Gór ni czym
w Pe ters bur gu. W 1914 r. wy je chał
na prak ty kę do Za głę bia Dą brow -
skie go, gdzie za stał go wy -
buch I woj ny świa to wej. Pra co wał
w ko pal ni „Niw ka”, a na stęp nie
w Cen tra li Od bu do wy Ga li cji we
Lwo wie (od 1917) i Mi ni ster stwie
Ro bót Pu blicz nych w War sza wie
(1919-22). Jed no cze śnie kon ty nu -

ował stu dia m.in. na Wy dzia le In -
ży nie rii Po li tech ni ki Lwow skiej.
W 1924 r. uzy skał dy plom in ży nie -
ra gór ni cze go w Aka de mii Gór ni -
czej w Kra ko wie, po czym pod jął
pra cę w ko pal ni „Mo drze jów”
na sta no wi sku kie row ni ka ro bót
gór ni czych. Pro wa dził rów nież
dzia łal ność na uko wo -ba daw czą;
od 1928 r. w AG, gdzie zo stał za -
trud nio ny. W 1928 r. otrzy mał ty -
tuł dok to ra, a w 1930 r., po ha bi li -
ta cji, pro fe so ra. Peł nił m. in. funk -
cje pro dzie ka na (1934-36)
i dzie ka na (1936-39) Wy dzia łu

Gór ni cze go. Aresz to wa ny 6 li sto -
pa da 1939 r. z in ny mi kra kow ski mi
pro fe so ra mi aka de mic ki mi, wię -
zio ny był do lu te go 1940 r. w Sach -
sen hau sen i Ora nien bur gu.
Po uwol nie niu wy kła dał w no wo -
utwo rzo nej Szko le Gór ni czo–Hut -
ni czo–Mier ni czej w Kra ko wie
i brał czyn ny udział w taj nym na -
ucza niu aka de mic kim. Po woj nie
kon ty nu ował pra cę w Aka de mii
Gór ni czo–Hut ni czej (AGH)
w Kra ko wie, m. in. ja ko dzie kan
Wy dzia łu i rek tor uczel ni (1956-
58). Był po nad to do rad cą na uko -

wym Cen tral ne go Za rzą du Prze -
my słu Wę glo we go, człon kiem Ra -
dy Na uko wej Głów ne go In sty tu tu
Gór nic twa, a od 1952 r. Człon kiem
Rze czy wi stym Pol skiej Aka de mii
Na uk. Wy dał kil ka dzie siąt prac na -
uko wych ze wszyst kich dzie dzin
gór nic twa. Au tor pod ręcz ni ków,
skryp tów i eks per tyz na uko wych.
Zmarł 18 li sto pa da 1958 r. w Kra -
ko wie.

W So snow cu imię Wi tol da Bu -
dry ka no si nie wiel ka ulicz ka w po -
bli żu osie dla dom ków jed no ro dzin -
nych „No wa Wan da”. 

Uro dził się 23 wrze śnia 1727 r., był sy nem Ka zi -
mie rza. Dzie dzic Ma łobą dza, Mi ja czo wa, Gzi cho -
wa, Pod lipia, Za gó rza, Kli mon to wa i Niw ki.
W 1786 r. na był od An to nie go Krzciel skie go sta ro -
stwo bę dziń skie. Re zy do wał po cząt ko wo w Gzi -
cho wie, a póź niej w Za gó rzu. Był ka pi tanem wojsk
kró lew skich i ko mi sarzem kró lew skim. Do za gór -
skich wło ści włą czył fol wark i osa dę Brze zie (póź -
niej szy Wań czy ków). Zna ny był z na kła da nia i eg -
ze kwo wa nia od chło pów du żych pańsz czyzn. Żo -
na ty od 1756 r. z Mag da leną von Schamb, miał
z nią pię cio ro dzie ci – cór ki Jo an nę i Ma rię oraz
sy nów Jó ze fa, Igna ce go i Waw rzyń ca. Zmarł 5 li -
sto pa da 1803 r. Po cho wa ny zo stał u bo ku żo ny
w ko ście le bę dziń skim. 

MIE RO SZEW SKI
Jó zef
(1759 – 1833), sta ro sta bę dziń ski

Uro dził się 17 wrze śnia 1759 r. w Za gó rzu, ja ko
syn Sta ni sła wa i Mag da leny z do mu von Schamb.
Dzie dzic dóbr gzi chow skich i za gór skich, sta ro sta
bę dziń ski. Od kró la pru skie go Fry de ry ka Wil hel -
ma III otrzy mał ty tuł hra biow ski. Po stać aneg do-
tycz na, mó wio no o nim „hra bia Jó zef”. Ho do wał
owce, w je go po sia dło ściach po wsta ły licz ne
owczar nie. Za osią gnię cia w tej dzie dzi nie otrzy -
mał od ca ra or der św. Sta ni sła wa. Był dwu krot nie
żo na ty: z Kon stan cją Woź nic ką (zmar ła za mło du)
i Ja dwi gą Sie mień ską, z któ rą miał trzy cór ki.
Za spra wą dru giej żo ny roz budo wał ko ściół
w Niw ce, gdzie w 1826 r. utwo rzo no pa ra fię,
do któ rej na leża ły do bra Mie roszew skich. Zmarł 6
kwiet nia 1833 r. Wdo wa po Jó ze fie Mie ro szew -
skim, Ja dwi ga by ła ini cja tor ką i współ fun da tor ką
pa ra fii w Za gó rzu. Po jej śmier ci do bra za gór skie
prze szły w rę ce Sie mień skich. 

Głów na uli ca w Za gó rzu no si ła na zwę sze re go we -
go Iwa na Ka my sze wa, żoł nie rza 172. puł ku 13 Dy -
wi zji Pie cho ty Ar mii Czer wo nej, któ ry zgi nął bo -
ha ter ską śmier cią w wal ce z hi tle row ca mi. Na po -
cząt ku lat 90. XX w. nie for tun nie zmie nio no jej
na zwę na „Bra ci Mie roszew skich”. To sfor mu ło-
wa nie jest nie pra wi dło we. Jak wy ni ka z prze pro -
wa dzo nych przez hi sto ry ków ba dań z Za głę biem
Dą brow skim nie by li zwią za ni żad ni bra cia Mie ro-
szew scy. Za pew ne cho dzi ło o uczcze nie pa mię ci
Sta ni sła wa (oj ca) i Jó ze fa (sy na). Miesz kań cy Za -
gó rza na zy wa ją ją po tocz nie uli cą Mie ro szew skich. 

Cer kwie pra wo sław ne
w So snow cu

historia
MIEROSZEWSKI
Stanisław
(1727 – 1803), starosta będziński, kapitan
wojsk królewskich

KKoolluummnnęę rreeddaagguujjee MMiicchhaałł WWęęcceell

BU DRYK Wi told
(1891 – 1958), in ży nier gór nik, na uko wiec

20 lat minęło…
4 czerw ca br. przy pa da dwu dzie sta rocz ni ca pa mięt nych
wy bo rów do Sej mu i Senatu. Z tej oka zji w so sno wiec -
kim Mu zeum 3 czerw ca o godz. 16 od bę dzie się wy kład
z cy klu „Aka de mia Wie dzy o Za głę biu” pt. „Prze mia ny
po li tycz ne na te re nie So snow ca w 1989 ro ku”, któ ry wy -
gło si Se ba stian Ro sen baum z Biu ra Edu ka cji Pu blicz nej
In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej w Ka to wi cach. Te ma ty ka
wy kła du obej mu je m.in. przy go to wa nia NSZZ „So li dar -
niość” i KM PZPR do tych wy bo rów. Dzień póź niej udo -
stęp nio na zwie dza ją cym zo sta nie skła da ją ca się z kil ku -
na stu fo to ram mi niwy sta wa pre zen tu ją ca dru ki ulot ne po -
szcze gól nych ko mi te tów, któ re zgło si ły swo ich
kan dy da tów do wy bo rów w dniu 4 czerw ca 1989 ro ku
na te re nie So snow ca. 
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W za wodach o cha rak te rze
ogól no pol skim wzię ło udział
aż sie dem na ście dru żyn z róż -
nych za kąt ków na sze go kra ju.
Zwy cię ży li ra tow ni cy z So -
snow ca, któ rzy w po kona nym
po lu zo sta wi li eki pę z Ryb ni ka.
Trze cie miej sce za jął te am
z Ka to wic.

Do ry wa li za cji przy stą pi ły
czte ro oso bo we dru ży ny, któ re
to czy ły bo je za rów no w kon -
ku ren cjach teo re tycz nych, jak
i prak tycz nych. Na po czą tek
uczest ni cy mu sie li roz wią zać
test z za kre su sta nów za gro że -
nia ży cia oraz far ma ko lo gii.
Na stęp nie ra tow ni cy mu sie li
wy ka zać się w kon ku ren cji
po le ga jącej na udzie le niu
w spo sób pra wi dło wy po mo cy
po szko do wa nym w czte rech
sy mu lowa nych ak cjach. Ry wa -
li zu jące eki py mu sia ły zmie -
rzyć się mię dzy in nymi z ura -
za mi, cho ro ba mi we wnętrz ny -
mi, na głym za trzy ma niem
krą że nia. Naj wię cej emo cji

wy wo łało zor ga ni zo wa nie ak -
cji ra tun ko wej w miej scu strze -
la ni ny i udzie le nie po mo cy

po szko do wa ne mu ban dy cie,
„po strze lone mu” dwu krot nie
przez po li cję. Tra dy cyj nie dru -

ży ny nie wie dzą wcze śniej
w ja kich sy mu lo wa nych ak -
cjach bę dą mu sie li brać udział.

– Wszyst kie ak cje są bar dzo
zbli żo ne do tych z ży cia. Ich
róż no rod ność spra wia, że
udział w spar ta kia dzie to nie
tyl ko po wta rza nie pro cedur,
ale przede wszyst kim waż ny
ele men tem pro ce su szko le nia
przy szłych ra tow ni ków me -
dycz nych. Uczest ni cy zgod nie
po wta rza li, że kon ku ren cje by -
ły bar dzo trud ne. Wy ma ga ły
od ra tow ni ków nie ma łych
umie jęt no ści. Dla wie lu by ły
spraw dzia nem moż liwo ści,
nie któ rym da ły od po wiedź
na py ta nie, w któ rym z ele -
men tów mu szą się do szko lić
– po wie dzia ła Agniesz ka Kie -
le siń ska, jed na z or ga ni za to rek
spar takia dy. 

Or ga ni za to rzy nie kry li ra -
do ści z licz by uczest ni ków, któ -
rzy wzię li udział w spar takia -
dzie. – Nie spo dzie wa li śmy się
tak sze ro kie go od ze wu. Oprócz
ze spo łów ze Ślą ska przy je cha ły
dru ży ny z Kra ko wa, Tar no wa
czy Rze szo wa, a na wet Pu ław
i Ja sła – pod kre śla Mo ni ka
Szy dłow ska -Gaj da z biu ra or -
ga ni za to rów za wo dów. 

Naj lep si ra tow ni cy 
me dycz ni są u nas!
Już po raz szó sty Po lice al na Szko ła Me dycz na w So snow cu by ła or ga ni za to rem „Spar ta kia dy Ra tow nic twa Me dycz ne go”
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reklama

Szukamy
opiekuna dla
psa

„Jestem pięknym psim
dzie ciacz kiem z wy glą du po -
dob nym do jam nicz ka. Skąd
je stem – nie  wia do mo, jed ne
co jest na sto pro cent pew ne,
to to, że po trze bu ję do mu i mi -
ło ści. Mam w so bie mnó stwo
ener gii, któ rą chęt nie wy ko -
rzy stam na spa ce rach i za ba -
wach z To bą. Mo ja sierść jest
krót ka i błysz czą ca, je stem
nie wiel kich roz mia rów. 

Pro szę nie prze chodź obo -
jęt nie obok mo je go ape lu:
PRO SZĘ O DOM!!. 

Za inte re so wa nych ad opcją
pro si my o kon takt pod nu me -
rem tel: 605-635-400.
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16 ma ja na dzie dziń cu Szko ły
Pod sta wo wej nr 6 w So snow cu
od by ła się ko lej na edy cja Jar -
mar ku Cu dów, z któ re go do chód
w ca łości prze zna czo ny zo sta je
na jed ne go z uczniów szko ły, Ja -
ku ba Maj zla. Ku ba od lat zma ga
się z po stę pu jącym za ni kiem
mię śni, aby po móc mu w wal ce
z cho ro bą ucznio wie, ro dzi ce
oraz gro no pe da go gicz ne co ro -
ku or ga ni zu ją ro dzin ny fe styn.
Wszel kie zdo by te pod czas im -
pre zy pie nią dze prze zna czo ne
zosta ją na dłu gą i kosz tow ną re -
ha bi lita cję, któ ra jest chłop cu
nie zbęd na. 

– Spo tka li śmy się po raz
czwar ty i mam na dzie ję, że nie
ostat ni, mi mo te go, że Ku ba jest
już w szó stej kla sie. Wie my, że
wy brał ko lej ną szko łę nie da le ko
nas, bo wiem zde cy do wał się
na Gim na zjum nr 16, więc ma -
my na dzie ję, ze uda nam się
wspól nie kon ty nu ować tra dy cję

jar mar ku – mó wi Mał go rza ta
Mi ke, dy rek tor szko ły pod sta wo -
wej.

Te go rocz na im pre za tak jak
po przed nie ob fi to wa ła w wie le
atrak cji. Plac szkol ny był pe łen
stra ga nów z wy pie ka mi, ręcz nie
wy ko na nej bi żu te rii, książ ka mi
i za baw ka mi dla naj młod szych.
Ucznio wie mo gli pró bo wać
swo ich moż li wo ści w za wo dach
spor to wych, w tym w strze la niu
z łu ku. Du żym za inte re so wa -
niem wśród chłop ców cie szy ła
się moż liwość jaz dy mo tocy -
klem, a wśród dziew czy nek ku -
cy kiem. 

– Na sce nie wy stą pi ły licz ne
gru py te atral ne i ta necz ne m.in.
zo ba czyć moż na by ło ze spół
tań ca no wo cze sne go Igu ana
Dan ce, od by ły się po ka zy sztuk
wal ki ka ra te i ca po eira, a kon cert
dał ze spół Kom pi la cja – do da je
Mał go rza ta Mi ke.

W trak cie im pre zy trwa ły
rów nież licz ne li cy ta cje na rzecz
cho re go chłop ca. Pod mło tek

tra fi ły m.in. cza pecz ka z au to -
gra fem Ro ber ta Ku bi cy, to mik
wier szy z de dy ka cją od Jac ka
Cy ga na, ga dże ty od ze spo łu Fe -
el oraz olej ne ob ra zy o te ma ty ce
ma ry ni stycz nej Ka ro la Bon da -
ren ki.

W su mie, po dob nie jak w ro -
ku ubie głym uzbie ra no kwo tę
po nad 16 tys. zło tych, któ ra
prze ka za na zo sta ła za po śred nic -
twem Sto wa rzy sze nia Po mo cy
Cho rym na Dys tro phie Mu su lo -
rum w No wym Che chle dla Ja -
ku ba.

– Uzbie ra li śmy spo rą su mę.
Speł ni ło się na sze ma rze nie. Jak
wi dać je ste śmy bar dzo wraż li wi
na krzyw dę dru gie go czło wie ka
– do da je dy rek tor Mał go rza ta
Mi ke.

Aby po móc Ku bie moż -
na rów nież wpła cać pie nią dze
na kon to sto wa rzy sze nia:
Bank Spół dziel czy Świer kla -
niec, 83 8467 0001 0000 3522
2000 0001, z do pi skiem „Dla
Ja ku ba Maj ze la”.

Dzię ki za an ga żo wa niu wo lon ta -
riu szy so sno wiec kie go MOPS-u,
pra cow ni ków bi blio te ki pu blicz -
nej, pra cow ni ków so cjal nych
oraz part ne rów pro jek tu bę dzie
moż li we wy rów ny wa nie szans
edu ka cyj nych dzie ci z ro dzin
ma ją cych trud no ści opie kuń -
czo–wy cho waw cze. Ce lem pro -
jek tu jest za pew nie nie dzie ciom
ko re pe ty cji, udział w za ję ciach
po zasz kol nych oraz po bu dze nie
ak tyw no ści wśród spo łecz no ści
lo kal nej.

Wo lon ta riat po le ga na ini cjo -
wa niu i wspie ra niu dzia łań
na rzecz roz wo ju spo łecz no ści
lo kal nej.

W ma ju, z ini cja ty wy ko or -
dy na tora wo lon taria tu MOPS
So sno wiec – Bar ba ry Ka sza,
pra cow ni ków Punk tu Te re no we -
go Nr 6 oraz kie row ni ka Fi li nr 3
Miej skiej Bi blio te ki Pu blicz nej -
Mag dy Cho do wiec, ru szył ko lej -
ny pro jekt wo lon ta ry stycz ny
w dziel ni cy So sno wiec -Kli mon -
tów.

Roz po czę cie pro jek tu od by -
ło się 6 ma ja w Fi li nr 3 Miej -
skiej Bi blio te ki Pu blicz nej
w Kli mon to wie spo tka niem au -

tor skim z po etą, wo lon tariu -
szem MOPS So sno wiec Pio -
trem Dol nym. – Jest to czło -
wiek niezwykły. Choć sam jest
nie peł no spraw ny i czę sto mu si
zma gać się z prze ciw no ścia mi
lo su, znaj du je w so bie jesz cze
si ły, by po ma gać in nym, za co
zresz tą zo stał uho no ro wa ny ty -
tułem „Wo lon ta riu sza 2008 ro -
ku” – mó wi Bar ba ra Ka sza.
– W bi blio tece mo gli śmy po -
znać go jesz cze z in nej stro ny
– ja ko czło wie ka o wraż li wej
duszy poety. Je go prze peł nio ne
mi łością, tę sk notą i na dzie ją

wier sze, głę bo ko wzru szy ły
zgro ma dzo ną w fi lii pu blicz -
ność, a uczest ni cy te go spo tka -
nia zgod nie przy zna li, że Piotr
ma nie tyl ko do bre, ale i pięk ne
wnę trze.

Oso by za in te re so wa ne pro -
jek tem oraz wo lon ta ria tem mo -
gą się zgła szać do ko or dy na to ra
wo lon ta ria tu MOPS So sno wiec
Bar ba ry Ka sza do Punk tu Te re -
no we go Nr 1 ul. Ki sie lew skie -
go 4 So sno wiec–Za gó rze,
tel. 032 2920203 lub tel.
kom. 500536369 oraz dro gą e -
-ma il bart ba ra@pocz ta.fm TTBB

Dar ser ca dla Ku by
czerwiec 2009 nr 6 15
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prosto z miasta



12 ma ja w bu dynku Neo fi lo lo -
gii UŚ przy ul. Gro ta-Ro wec -
kie go od by ło się spo tka nie ze
zna nym eko no mi stą i po li ty -
kiem prof. Grze go rzem Ko łod -
ko. Spo tka nie, po łą czo ne z pro -
mo cją je go książ ki „Wę dru jący
świat”, po świę co ne by ło głów -
nie ana li zie przy czyn obec ne go
kry zy su oraz ro li, ja ką w za po -
bie ga niu ta kim zja wi skom mo -
gą ode grać ko ła po lity ki i biz -
nesu.

Pod czas trwa ją ce go po -
nad dwie go dzi ny wy kła du Ko -
łod ko za głów ną przy czy nę za ła -
ma nia go spo dar ki uznał zwo len -
ni ków dok try ny neo li be ra li zmu.

– Eko no micz na de wia cja,
ja ką jest ten nurt uzna je, iż
wszyst ko jest na sprze daż,
a w świe cie są tyl ko te rze czy,
na któ rych moż na za ro bić – ar -
gu men tował by ły mi nister go -
spo dar ki. – Ta kie my śle nie nie
ma nic wspól nego z li be ra li-
zmem, któ ry jest słusz nym kie -
run kiem eko no mii. Li be ra lizm
to wol ny ry nek, i wszy scy je go
uczest ni cy. Neo li be ra lizm,
za po mo cą kłam li wych in for -
ma cji słu ży tyl ko wzbo gaca niu
się i tak już bo ga tych elit. Te

wą skie gru py in te resu czy nią
to kosz tem więk szo ści, szko -
dząc jej.

Zdaniem wy kła dow cy ten
wła śnie pro ces pro wa dzi do kry -
zy su. Grze gorz Ko łod ko sta rał się
wy ja śnić, czy moż na by ło unik -
nąć ta kie go bie gu wy pad ków. Je -
go zda niem, przy czyn obec ne go
kry zy su na le ży szu kać w de cy -
zjach i po su nię ciach pod ję tych 30
lat te mu. Je go zda niem za miast
iść w kie run ku go spo dar ki wol -
no ryn ko wej, po sta wio no na roz -
wią za nia neo li be ral ne, co fi nal nie
jest ka ta stro fal ne w skut kach.

– Trzy la ta te mu by ło już
za póź no, że by prze ciw dzia łać
kry zy so wi – twier dził eko no mi -
sta. – Znacz na część wi ny, je śli
cho dzi o Pol skę, le ży po stro nie
po li tyków. Nie po tra fi li, i wie lu
z nich na dal nie po trafi lub nie
chce, wy ko rzy stać ogrom ne go
atu tu, ja kim jest geo po litycz ne
po ło że nie na sze go kra ju.

Jed no cze śnie pro fe sor wy ra ził
prze ko na nie, że na dal nasz kraj
ma szan se obro nić się przed skut -
ka mi kry zy su. Ar gu men to wał
też, że na le ży już my śleć o znacz -
nie gor szym kry zy sie, ja ki mo że
na dejść za kil ka na ście lat.

Kry ty ku jąc neo li be ra lizm Ko -
łod ko zwra cał uwa gę na wiel kie
dys pro por cje w dzi siej szym
świe cie. – Za daj my so bie py ta -
nia, jak to jest, że Ame ry ka Pół -
noc na, Za chod nia Eu ro pa czy Ja -
ponia osiągnęły ta ką po zy cję,
a jed no cze śnie ma my afry kań -
skie kra je tzw. trze cie go świa ta
– dy wa go wał pro fe sor. – Ja ką
dro gę prze szły go spo dar ki in nych
państw, że sta ły się po tęga mi.
A co bę dzie da lej? Czy za cho wa -
ją swo ją po zy cję? Ja ko do świad -
czo ny uczo ny i spraw dzo ny po li -
tyk, ale tak że ja ko po dróż nik,
któ ry od wie dził 137 kra jów, pa -
trzę na pro ce sy w prze szło ści
i sta ram się so bie od po wie dzieć
na to py ta nie.

Grze gorz Ko łod ko po świę cił
nie co miej sca swo jej naj now szej
pra cy, wy da nej w ubie głym ro -
ku. „Wę dru ją cy świat” je go au -
tor stwa to prze wod nik po współ -
cze snym świe cie, uwzględ nia ją -
cy roz ma ite dzie dzi ny ży cia
i na uki. Au tor tłu ma czy za cho -
dzą ce wczo raj i dziś pro ce sy po -
li tycz ne i go spo dar cze, i jak sam
przy zna je, chce otwo rzyć oczy
czy tel ni ko wi cie ka we mu praw dy
o świe cie. TTBB

Neoliberalizm
postawiłby do kąta
Grzegorz Kołodko gościł w Sosnowcu

prosto z miastaczerwiec 2009 nr 616
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Prof. Grze gorz Ko -
łod ko
Na pi sa łem „Wę dru -
jący świat” tro chę
na prze kór. Ktoś kie -
dyś stwier dził, że po -
winie nem na pi sać
książ kę na fa sze ro -
waną skom pli ko wa -
ny mi de fi ni cja mi
eko no micz ny mi,
z mnó stwem ma te -
ma tycz nych wzo rów,
z któ rej nikt nic nie
zro zu mie. Po sta no -
wi łem zro bić do kład -
nie na od wrót. Na pi -
sa łem mą drą książ -
kę, za wie ra jąc w niej
mój na uko wy i ana li -
tycz ny punkt wi dze -
nia świa ta, pa mię ta -
łem, że pi sać i mó -
wić trze ba w spo sób
przy stęp ny. De dy ku -
ję tę pra cę wszyst -
kim my ślą cym i in te -
li gent nym lu dziom.

Za kwi tły „Po la na dziei”
So sno wiec kie Ho spi cjum im. św.
To ma sza Apo sto ła za koń czy ło
w ma ju kam pa nię „Po la na dziei”.
W za mie rze niach „Po la na dziei”
ma ją in for mo wać o dzia łal no ści ho -
spi cjów, a przy oka zji uwraż li wiać
na krzyw dę cięż ko cho rych, nie ste -
ty czę sto umie ra ją cych lu dzi. In -
nym, nie mniej waż nym ce lem, jest
po zy ski wa nie no wych wo lon ta riu -
szy do prac ho spi cyj nych: or ga ni za -
cyj nych, ad mi ni stra cyj nych, opie -
kuń czych oraz po zy ski wa nie środ -
ków fi nan so wych na za pew nie nie
opie ki ho spi cyj nej.

Idee za po cząt ko wa ła w 1997 ro -
ku or ga ni za cja Ma rie Cu rie Can cer
Ca re z Edyn bur ga, naj lep szy obec -
nie ośro dek on ko lo gicz ny ofe ru jący
po moc cho rym na ra ka w ich wła -
snych do mach. W Pol sce „Po la na -
dziei” po raz pierw szy zor ga ni zo wa -
ne zo sta ły 12 lat te mu przez To wa -
rzy stwo Przy ja ciół Cho rych
„Ho spi cjum im. św. Ła za rza”
w Kra ko wie, któ re od 25 lat pro wa -
dzi ak cję zbie ra nia fun du szy

na rzecz opie ki dla osób ter mi nal nie
cho rych. W ro ku obec nym do kam -
panii przy łączy ło się aż 37 ho spi -
cjów z 36 miast Pol ski, m.in. Czę -
sto cho wy, Gdań ska, War sza wy i Za -
ko pa ne go.

So sno wic kie ho spi cjum do mię -
dzy na ro do wej ini cja ty wy przy łą czy -
ło się po raz pierw szy. Udział w niej
wzię ło po nad 50 pal có wek szkol -
no–wy cho waw czych. Ak cja pro wa -
dzo na w na szym re gio nie trwa ła
od je sie ni, a roz po czę ła się uro czy -
stym sa dze niem żon ki li (sym bo lu
na dziei) w paź dzier ni ku 2008 ro ku.
Nie bra ko wa ło w tym cza sie ulicz -
nych zbió rek pie nię dzy, licz nych
kon fe ren cji i wy kła dów na uko wych
do ty czą cych no wo two rów, na wy -
stę pach ar ty stycz nych dzie ci i mło -
dzie ży koń cząc. Uro czy ste pod su -
mo wa nie „Pól na dziei” mia ło miej -
sce w so sno wiec kim Gim na zjum
nr 16 im. Ma rii Ko nop nic kiej 22
ma ja.

TTeekksstt ii ffoottoo:: GGaabbrriieellaa KKoollaannoo

UUcczzeessttnniiccyy aakkccjjii bbyyllii oobbeeccnnii ttaakkżżee nnaa ssoossnnoowwiieecckkiieejj „„PPaatteellnnii””



TTeeaattrr ZZaaggłłęębbiiaa,, uull.. TTeeaattrraallnnaa 44
SSeekkrr.. tteell..//ffaaxx 003322//226666--0077--9911,,
cceennttrraallaa tteell.. 003322//226666--0044--9944,,

e-ma il: bow@te atrza gle bia.pl;
stro na in ter ne to wa: 
www.te atrza gle bia.pl 
22..0066 ggooddzz.. 1100..0000 E. Droz dow ska
na pod sta wie ba śni An der se na
„Krze si wo”
33..0066 ggooddzz.. 1100..0000 Lu cy Maud
Mont go me ry „Ania z Zie lo ne go
Wzgó rza”
44..0066 ggooddzz.. 1199..0000 J. Chap man, L.
Lloyd „Biz nes”
55..0066 ggooddzz.. 1199..0000 Pio sen ki Agniesz -
ki Osiec kiej „Niech ży je bal” 
77..0066 ggooddzz.. 1188..0000 Zbi gniew Ksią -
żek „Sztu ka ko cha nia czy li Sce ny
dla do ro słych” abon. waż ne
99..0066 ggooddzz.. 1100..0000 Lu cy Maud
Mont go me ry „Ania z Zie lo ne go
Wzgó rza”
1100..0066 ggooddzz.. 1100..0000 Lu cy Maud
Mont go me ry „Ania z Zie lo ne go
Wzgó rza”
1122..0066 ggooddzz.. 1199..0000 Edward Tay lor
„Sto sun ki na szczy cie”
1133..0066 ggooddzz.. 1188..0000 Wi liam Szek spir
„We so łe ku mosz ki z Wind so ru”
abon. waż ne
1144..0066 ggooddzz.. 1188..0000 Wi liam Szek spir
„We so łe ku mosz ki z Wind so -
ru"abon. waż ne
1199..0066 ggooddzz.. 1199..0000 Pio sen ki
Agniesz ki Osiec kiej "Niech ży je
bal" 
2200..0066 ggooddzz.. 1188..0000 Edward Tay lor
"Sto sun ki na szczy cie" abon. waż -
ne
2211..0066 ggooddzz.. 1188..0000
J. Chap man, L. Lloyd "Biz -
nes"abon. waż ne
UUWWAAGGAA!!
DDllaa nnaasszzyycchh CCzzyytteellnniikkóóww mmaammyy
ddoo wwyyggrraanniiaa::
11 ppooddwwóójjnnee zzaapprroosszzeenniiee nnaa ssppeekk--
ttaakkll „„SSzzttuukkaa kkoocchhaanniiaa cczzyyllii SSccee--
nnyy ddllaa ddoorroossłłyycchh”” ww ddnniiuu 77
cczzeerrwwccaa oo ggooddzz.. 1188..0000..
11 ppooddwwóójjnnee zzaapprroosszzeenniiee nnaa ssppeekk--
ttaakkll „„SSttoossuunnkkii nnaa sszzcczzyycciiee”” ww
ddnniiuu 1122 cczzeerrwwccaa oo ggooddzz.. 1199..0000..
11 ppooddwwóójjnnee zzaapprroosszzeenniiee nnaa ssppeekk--
ttaakkll „„BBiizznneess”” ww ddnniiuu 2211 cczzeerrwwccaa
oo ggooddzz.. 1188..0000..

PPiieerrwwsszzee ttrrzzyy oossoobbyy,, kkttóórree pprrzzyyjj--
ddąą zz nnaajjnnoowwsszzyymm wwyyddaanniieemm
„„KKuurriieerraa MMiieejjsskkiieeggoo”” nnrr 66 ddoo nnaa--
sszzeejj rreeddaakkccjjii ((SSoossnnoowwiieecc,, uull.. 33
MMaajjaa,, ppookkóójj nnrr 99)),, ppooddaaddzząą sswwoo--
jjee iimmiięę ii nnaazzwwiisskkoo,, oottrrzzyymmaajjąą
bbeezzppłłaattnnee zzaapprroosszzeenniiaa,, kkttóórree bbęę--
ddąą ddoo ooddeebbrraanniiaa ww kkaassiiee TTeeaattrruu..

RREEPPEERRTTUUAARR KKIINNAA HHEELLIIOOSS
SSOOSSNNOOWWIIEECC

05.06- 11.06.2009 r.

NNOOCCNNYY PPOOKKAAZZ FFIILLMMUU::
„TER MI NA TOR: OCA LE NIE”
WYŁĄCZ NIE W NO CY Z 4/5
CZERW CA Prod. USA, 116
min. od 12 lat GODZ. 00.01

PPRREEMMIIEERRYY:: „TER MI NA TOR:
OCA LE NIE” 9.30, 11.45,
14.00, 16.15, 18.30, 21.00, 23.
15***.  Prod. USA, 116 min.
od 12 lat
PPOOZZOOSSTTAAŁŁEE TTYYTTUUŁŁYY::
„PO TWO RY KON TRA OB -
CY 3D”9.00, 11.00, 13.00, 15.
00, 17.00, 19.00, 21.00. Prod.
USA, 94 min, b/o (dub bing)
„DU CHY MO ICH BY ŁYCH” 
11.00**, 15.15, 19.30, 21.30.

Prod. USA, 100 min., od 12 lat
„NOC W MU ZEUM 2” 
10.15, 13.00, 17.15. 

Prod. USA, 105 min., od 7 lat
„AR KA NO EGO”
9.15, 11.00*. Prod. AR GEN -
TYNA/HISZ PANIA/WŁO -
CHY, 88 min., b/o (dub bing)
„ANIO ŁY I DE MO NY” 
12.30, 15.15, 18.00, 20.45.
Prod. USA, 140 min., od 12 lat

* WY ŁĄCZ NIE W NIE DZIE LĘ 
** Z WY JĄT KIEM NIE DZIE LI
*** WY ŁĄCZ NIE W PIĄ TEK I SO -
BOTĘ

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

Spo ro kon tro wer sji wzbu dzi ły
po gło ski, ja ko by so sno wiec ki
Dwo rzec Głów ny PKP miał
znik nąć z pre sti żo wej li sty ślą -
skie go Szla ku Za byt ków Tech ni -
ki. Oba wy te po ja wi ły się po za -
po wie dzi Urzę du Mar szał kow -
skie go, któ ry chce
zwe ry fi ko wać, ja kie obiek ty
speł nia ją wy mo gi szla ku i mo gą
da lej fi gu ro wać w tym spi sie.

Obu rze nie w Za głę biu ewen -
tu al nym skre śle niem dwor ca
z li sty za byt ków jest tym więk -
sze, że to je dy ny obiekt z na sze -
go re gio nu znaj du jący się
na Szla ku Za byt ków Tech ni ki. 

Choć urzęd ni cy wo je wódz cy

nie chcą na ra zie wy po wia dać
się nad dal szy mi po su nię cia mi
w spra wie za byt ko we go bu dyn -
ku, to przy zna ją, że z li sty mo gą
znik nąć te obiek ty, któ re nie
speł nia ją ta kich wy mo gów, jak
od po wied nia ilość miejsc par -
kin go wych oraz im prez or ga ni -
zo wa nych w opar ciu o te za byt -
ki.

Z po ten cjal ny mi za rzu ta mi
co do so sno wiec kie go dwor ca
ja ko za byt ku tech ni ki nie zga -
dza ją się urzęd ni cy z so sno wiec -
kie go ma gi stra tu.

– Za rzut, że w oto cze niu
Dwor ca Głów ne go nic się nie
dzie je, był by ra czej nie tra fio ny

– ko men tu je ca łą spra wę Grze -
gorz Dą brow ski, rzecz nik pra so -
wy Urzę du Miej skie go w So -
snow cu. – Choć obiekt na le ży
do ko lei, zor ga ni zo wa na przez
mia sto im pre za mu zycz na „Ko -
lej na blu esa” cie szy ła się spo rą
po pu lar no ścią, a nie jest to je dy -
na ini cja ty wa pro mu ją ca dwo -
rzec, któ ry no ta be ne na leży
do PKP, nie do gmi ny. Zro bi my
co mo że my, by dwo rzec za cho -
wał na leż ny so bie sta tus za byt ku
i sta nowił atrak cję.

Za miesz anie oraz szum me -
dial ny wo kół ca łej spra wy sta ra
się też uspo ka jać Pa weł Du sza,
p. o. na czel ni ka Wy dzia łu Kul -

tu ry i Sztu ki UM w So snow cu.
– Nie pa dły prze cież żad ne

kon kret ne za po wie dzi, za le cam
więc spo kój – mó wi Pa weł Du -
sza, któ ry wcze śniej peł nił funk -
cję Miej skie go Kon ser wa to ra
Za byt ków w So snow cu. – Je śli
po ja wią się ja kie kol wiek pla ny,
że by dwo rzec znik nął z li sty,
zro bi my wszyst ko co w na szej
mo cy aby te mu prze ciw dzia łać.

So sno wiec ki Dwo rzec Głów -
ny po wstał w 1859 ro ku. Za pro -
jek to wał go wło ski ar chi tekt En -
ri co Mar co ni, tam sam, któ ry był
au to rem pro jek tu szpi ta la, wy bu -
rzo ne go pod czas bu do wy gma -
chu Neo fi lolo gii przy ul. Gro ta

Ro wec kie go. Zbu do wa ny w sty -
lu neo kla sycy stycz nym gmach
był do 1914 ro ku ostat nią po car -
skiej stro nie gra ni cy sta cją Ko lei
War szaw sko -Wie deń skiej. W lu -
tym 1863 ro ku po noc nej bi twie
opa no wa li go po wstań cy stycz -
nio wi. Część obiek tu, czy li je go
pra we skrzy dło wy bu rzo no w la -

tach 70. ub. wie ku. W 2002 ro ku
za koń czył się kom plek so wy re -
mont. Dzię ki prze bu do wie cen -
trum So sno wca w je go są siedz -
twie po wsta ły par kin gi, a wnę -
trza, ka sy bi le to we i po cze kal nia
zy ska ły na wy glą dzie.

TTeekksstt ii ffoottoo:: TToommaasszz BBiieenneekk
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rozrywka
BBAARRAANN ((2211..0033.. –– 1199..0044..)) – Cze ka Cię wy jąt ko wo
szczę śli wy okres. Gwiaz dy wró żą po pra wę w każ -
dej dzie dzi nie. Roz wią żesz pro ble my, któ re
od daw na Cię gnę bią. Pod ko niec mie sią ca wy -
raź na po pra wa do cho dów. Wte dy też bę dzie
moż li wa da le ka po dróż za gra nicz na. Szczę śli wy
dzień to wto rek.
BBYYKK ((2200..0044.. –– 2200..0055..)) – W cią gu naj bliż szych ty -
go dni po zbę dziesz się do tych cza so wych za ha -
mowań. Sta niesz się otwar ty na no we, trud ne wy -
zwa nia. Na dej dą suk ce sy za wo do we, moż li wy też
bę dzie awans. Na to miast w ży ciu oso bi stym za -
cho waj ostroż ność. Do brym dniem dla Cie bie bę -
dzie pią tek.
BBLLIIŹŹNNIIĘĘTTAA ((2211..0055.. –– 2211..0066..)) – Nad cho dzą ce dni
przy nio są wie le suk ce sów to wa rzy skich i za wo do -
wych. Ale pod wa run kiem wier no ści w przy jaź -
niach oraz sys te ma tycz no ści w pra cy. Sa mot ne
oso by ma ja do bry czas, by zde cy do wać się
na sta ły zwią zek. Mo że na wet za koń czo ny mał -
żeń stwem. Naj lep szym dniem na suk ces bę dzie
śro da. 
RRAAKK ((2222..0066.. –– 2222..0077..)) – Jesz cze przed wa ka cja mi
mo żesz zmie nić pra cę i miej sce za miesz ka nia.
Do brze to wpły nie na Two je sa mo po czu cie i sy tu -
ację ma te rial ną. Przy pływ go tów ki po zwo li nie tyl -
ko na urzą dze nie się w no wym do mu, ale wy star -
czy jesz cze na urlop. Przy ja zny dzień to czwar tek.
LLEEWW ((2233..0077.. –– 2222..0088..)) – Nad szedł okres pod zna -
kiem licz nych kon tak tów z oso ba mi z za gra ni cy.
Otrzy masz pre zen ty, wia do mo ści lub atrak cyj ne
pro po zy cje. Pod ko niec mie sią ca umoc ni się Two -
ja po zy cja za wo do wa. Przed To bą go rą ca mi łość.
Samot nym Lwom gwiaz dy wró żą mał żeń stwo.
Szczę śli wy dzień – nie dzie la. 
PPAANNNNAA ((2233..0088.. –– 2222..0099..)) – Przed To bą moż li we
zmia ny i no wo ści w ży ciu ro dzin nym. Wię cej mi ło -
ści i po go dy. Wię cej zro zu mie nia. Przy pływ go -
tów ki na pew no się po czę ści do te go przy czy ni.
„Gro zi” Ci wy gra na w szczę śli wy nu me rek. Za -
czniesz in we sto wać. Po wo dze nie bę dzie Ci przy -
no sić śro da. 
WWAAGGAA ((2233..0099.. –– 2222..1100..)) – Na resz cie przed To bą
no we, in te re su ją ce związ ki uczu cio we. Mi łość Cię
uskrzy dli i bę dziesz od no sić suk ce sy nie tyl ko to -
wa rzy skie, ale tak że fi nan so we. Wa gi, któ re sku -
pią się na kul tu rze, od nio są spo re suk ce sy. Na -
resz cie bę dziesz wie dział co zro bić ze swo ją przy -
szło ścią. Twój dzień – to pią tek.
SSKKOORRPPIIOONN ((2233..1100.. –– 2211..1111..)) – Dzię ki pra co wi to -
ści w naj bliż szych dniach uda Ci się wyjść z kło po -
tów. Co praw da przy bę dzie Ci obo wiąz ków. Mo że
bę dzie to zmia na sta no wi ska? W spra wach ser -
co wych moż li we nie win ne nie po ro zu mie nia.
Przed To bą rów nież sil ne na mięt no ści. Naj lep szy
dzień dla Cie bie to wto rek.
SSTTRRZZEELLEECC ((2222..1111.. –– 2200..1122..)) – Do bro czyn ny Jo -
wisz, któ ry Ci pa tro nu je, za pew ni Ci suk ce sy
przez ca ły mie siąc. Po nad to po pu lar ność, sła wę
i ka rie rę w po li ty ce. War to so lid nie pra co wać, by
mieć więk szą szan sę na do brą po zy cję za wo do -
wą. Roz wią za nie wie lu spraw na dej dzie nie ste ty
póź niej. Czwart ki to naj lep sze dni. 
KKOOZZIIOORROOŻŻEECC ((2211..1122.. –– 2200..0011..)) – Na resz cie
Two je spra wy za wo do we znaj dą się pod do brą
gwiaz dą. Masz szan se na za wo do wy awans. Już
po czą tek przy szłe go ty go dnia bę dzie sprzy jał re -
ali za cji am bit nych pla nów. Ma rze nia o mi ło ści
speł nią się, nie ste ty, do pie ro po wa ka cjach. Urlop
naj le piej za re zer wuj na re mont miesz ka nia. Je że li
szczę ście – to tyl ko w so bo ty.
WWOODDNNIIKK ((2211..0011.. –– 2200..0022..)) – W koń cu bę dziesz
bar dziej ko mu ni ka tyw ny i oka żesz wię cej wy ro zu -
mia ło ści. To za pew ni Ci po wo dze nie w wie lu spra -
wach. Prze ży jesz fa scy na cję kimś wy jąt ko wym.
Przed To bą wspa nia ła po dróż we dwo je. Wod -
nicz ki roz pocz ną z kimś atrak cyj ną współ pra cę.
Do bry dzień – to so bo ta. 
RRYYBBYY ((2211..0022.. –– 2200..0033..)) – W po łowie mie sią ca za -
czniesz wal czyć o wie le spraw. Ale nie ża łuj sił
i ener gii, gdyż bę dzie to pro cen to wa ło w na stęp -
nych mie sią cach. Ogól nie wszyst kim Ry bom po -
pra wi się sy tu acja fi nan so wa. Przy oka zji nie za -
nie dbuj re la cji ro dzin nych. Do bre sto sun ki za owo -
cu ją po pra wą w uczu ciach. Twój dzień to czwar -
tek. VVEENNAA

hhoorroosskkoopp
Li te ry z pól do dat ko wo po nu me -
ro wa nych w pra wym dol nym ro -
gu da dzą roz wią za nie, któ re pro -
si my prze słać wraz z wy cię tym
nu me rem krzy żów ki, pod ad re-
sem re dak cji do 25 czerwca.
Wśród au to rów po praw nych roz -
wią zań roz lo so wa ne zo sta ną na -
gro dy, któ re pro si my od bie rać
oso bi ście w Re dak cji.

PPoozziioommoo:: 1 – ro śli na na olej, 5 –
ma jów ka, 8 – bu dy nek w wiej -
skiej za gro dzie, 9 – ło pocze na
masz cie, 10 – obi bok, 11 – wiel -
bi ciel, 12 – bez sil ność, 14 – two -
rzy wo sztucz ne, 16 – śro dek Zie -
mi, 17 – wraż li wy na pięk no, 19
– z nie go pszczo ły ro bią miód,
21 – bat, 22 – ry bie ja jecz ka, 25
– po ziom do 300 m n.p.m., 28 –
nie jed na w gi tarze, 29 – daw na
broń na beł ty, 30 – kłu ją ca ro śli -

na, 32 – ka pu śnia czek lub ule wa,
34 – sto li ca Gre cji, 35 – sub stan -
cja w bom bach za pa la ją cych, 36
– kwa śny na zu pę, 37 – tka ni na
na wsy py, 38 – wa fel, 39 –
dziew czyn ka z Kra iny Cza rów.

PPiioonnoowwoo:: 1 – pa cior ki do mo dli -
twy, 2 – król Troi, 3 – wie czor ny
posi łek, 4 – na koń cu dziew czę -
cych war ko czy, 5 – świą tynia
ma ją ca słu żyć kul to wi wszyst -
kich bóstw Olim pu, 6 – ży cio we
mot to, 7 – ob ję tość, np. bu dyn ku,
13 – … pen tli czek, 15 – tam spi -
szesz te sta ment, 18 – 12 sztuk,
20 – pań stwo z pi ra mi da mi, 23 –
wąż z ro dzi ny du si cie li, 24 – nie -
du ży staw, 26 – tka ni na z mesz -
kiem, 27 – kom pleks blo ków, 28
– znę ca się nad in ny mi, 31 – tam
pra cu ją ak to rzy, 33 – czar no mor -
ski ku rort. 

RRoozzwwiiąązzaanniiee zz�kkrrzzyyżżóówwkkii nnuummeerr 55//22000099:: MMaarreekk EEddeellmmaann „„SSttrraażżnniikk””
NNaaggrrooddyy oottrrzzyymmuujjąą:: Marian Klimek, Lucyna Lisińska, Maria Masłoń.

UWAGA! Jedna osoba może przysłać 1 rozwiązanie

Krzyżówka nr 6

Nagrody ufundowała księgarnia „Świat Książki”, mieszcząca się
w Sosnowcu, przy ul. Modrzejowskiej 20. Księgarnia zaprasza
Czytelników od poniedziałku do piątku, w godz. od 9 do 19, w soboty
od 10 do 14.
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KKoonnkkuurrss WWyyddaawwnniiccttwwaa ZZNNAAKK KM 6:

JJaakk mmaa nnaa iimmiięę kkoott AAddyy??

Pierwsze6 osób, które przyjdą donaszej redakcji (Sosnowiec, ul.3 Maja,22
pokój nr9) zaktualnym wydaniem „Kuriera Miejskiego” nr6 iprawidłowo
odpowiedzą na zadane pytanie otrzymają nagrodę książkową.

KKoonnkkuurrss WWyyddaawwnniiccttwwaa ŚŚwwiiaatt KKssiiąążżkkii KM 6:

KKiimm zz zzaawwoodduu jjeesstt HHaannnnaa KKrraallll??

Pierwsze 4 osoby, które przyjdą do naszej redakcji (Sosnowiec, ul. 3
Maja 22, pokój nr 9) z aktualnym wydaniem „Kuriera Miejskiego” nr 6
iprawidłowo odpowiedzą nazadane pytanie otrzymają nagrodę książkową.

Ju not Diaz

Krot ki i nie zwy kły Ży wot 
Osca ra 
Wao; tłum. Je rzy Ko złow ski, Wy daw nic two ZNAK

No wa od sło na se rii Pro za – De biu -
tanc ka po wieść na gro dzo na Pu lit ze -
rem 2008. 
Fu ku to wy jąt ko wo upo rczy wa klą -
twa, zwłasz cza je śli miesz kasz na Do -
mi ni ka nie. Chy ba że uda ci się zna -
leźć za fę, któ ra ją z cie bie zdej mie.
Chy ba że je steś wy jąt kowym dzi wa -
kiem, jak Oscar – na sto let ni Do mi ni -
kań czyk – zbyt ci chy, zbyt gru by, zbyt
brzyd ki i cu dacz ny. Fu ku. Ma niak li -
te ra tu ry SF, gier kom pu te ro wych

i Gwiezd nych Wo jen. Je dy ny w hi sto -
rii Do mi ni ka ny pra wi czek uza leż nio -
ny od sek su, któ ry za kochu je się
na za bój śred nio co dzie sięć mi nut.
Fu ku. Po ko lej nym za wodzie mi ło-
snym i ko lej nej pró bie sa mo bój czej
mat ka wy sy ła go do bab ci, gdzie
Oscar oczy wi ście od ra zu się za ko-
chu je. W star szej od sie bie pro sty tut -
ce. Fu ku. Wy bran ce sze fa po li cji. Fu -
ku. I na gle hi sto ria wie lo po ko le nio wej
ro dzi ny za czy na się po wta rzać…

Witold Bereś, Krzysztof Burnetko 

Nasza historia. 20lat RP.pl
Świat Książki, 2009 
W księgarniach od 22 maja

Kie dy i gdzie Jo an na Szczep kow -
ska ogło si ła ko niec ko mu ni zmu?
O czym mó wio no w po pu lar nej re -
kla mie „z pew ną ta ką nie śmia ło -
ścią”? Kto wy my ślił ha sło „Te raz
Pol ska”, akto dzwo nił „dopa na, pa -
ni w bar dzo nie ty po wej spra wie”?
Od cze go za czę ła no blow ski wy -
kład Wi sła wa Szym bor ska? Czym
by ła woj na o tzw. żwi ro wi sko i o co
cho dzi ło w „afe rze Ry wi na”? 

Pa mię ta cie? Chy ba jed nak nie
do koń ca, a z pew no ścią nie wszyst -
ko. Ta po my sło wo skon stru owa -
na książ ka jest ty leż pa sjo nu ją cą
kro ni ką ostat nie go dwu dzie sto le cia,

co wiel kim pa mięt ni kiem nas
wszyst kich, ży ją cych w wol nej Pol -
sce.

Au to rzy, wy traw ni dzien ni ka -
rze, do sko na le wie dzą, że hi sto ria
kra ju „w ogó le” to hi sto ria lu dzi
– lo sy kon kret nych osób. Wy bra li
więc róż no rod ną gru pę zna nych Po -
la ków kil ku po ko leń, któ rzy to wa -
rzy szą nam w róż nych mo men tach
i miej scach barw nej po dró ży przez
ostat nie dwu dzie sto le cie. Są wśród
nich m. in.: prof. Ewa Łę tow ska,
An drzej Mlecz ko, Je rzy Pilch, Mał -
go rza ta Szu mow ska, Ja cek Ża kow -
ski, Mar cin Mel ler...Ka ro li na Ma cios 

Pie skie ży cie mo jego ko ta
Li tera tura ko bie ca
Wydawnictwo ZNAK

Ka ro li na Ma cios, au tor ka zna ko mi cie
przy ję te go bły sko tli we go de biu tu
„Wszy scy męż czyź ni mo jego ko ta”,
po wra ca z no wą po wie ścią. Książ ka
Pie skie ży cie mo jego ko ta to kon ty -
nu acja za ska ku ją cych przy gód Ady
i jej słyn ne go już ko ta Ka stra ta. Tym
ra zem zwa rio wa na fo to graf ka bę dzie
mu sia ła sta wić czo ło nie po kor nej
krew nej uko cha ne go Hisz pa na. Zda -
je się, że ciot ka Ju ani ta ma pro ble my
z at mos fe rą w do mu pa ry, póź nymi
po wro ta mi, znacz ną ilo ścią wy pi ja -
nych trun ków wy sko ko wych i ogól nie
ze spon tanicz nym cha rak te rem wy -
bran ki krew nia ka. Nie dość, że Ada
mu si bro nić in tegral no ści swo jego
związ ku, to jesz cze w jej ży ciu po ja-
wia się dwóch nie ocze ki wa nych
osob ni ków, z któ rych je den ma ogon
i szcze ka, a dru gi no si su kien ki.

Książ ka za chwy ci wszyst kie spra -
gnio ne in teli gent ne go i zło śli we go
hu mo ru czy tel nicz ki. Zna komi cie
na pi sa na i peł na cię tych ri post po -
wieść to świet na pro po zy cja na bab -
skie i nie tyl ko bab skie po sia dówy. 
Ka ro lina Ma cios – po spek ta ku lar -
nym suk cesie de biu tanc kiej po wie -
ści Wszy scy męż czyź ni mo je go ko -
ta chcia ła za miesz kać na Ha wa jach,
by tam, w cie niu palm i z drin kiem
w dło ni, świę to wać suk ces. Nie ste -
ty, jej przy wią zanie do Kra ko wa
oka za ło się sil niej sze. Cią gle ma na -
dzie ję, że uda się jej wy jechać
gdzieś da leko, gdzie go łębie zna ne
są je dy nie ja ko przy smak ku li nar ny.
By nie za po mnieć o Ha wajach, trzy -
ma w do mu le żak. A ko ta zmie nił
sym pa tycz ny pies o na tu rze po god -
ne go wa ria ta. 



– W dwóch ostat nich me czach
se zo nu ma cie za pew nio ny
nasz do ping. Chce my jed nak
wi dzieć, że za le ży Wam
na grze w „Za głę biu” Mu si cie
za grać na 200 pro cent. Chce -
my wi dzieć wal czą cy ze spół
– pod kre śla li ki bi ce so sno -
wiec kie go klu bu, pod czas
spo tka nia z pił ka rza mi i wła -
dza mi klu bu, do któ re go do -
szło po ko lej nej już w tym se -
zo nie kom pro mi tują cej po raż -
ce, tym ra zem z Czar ny mi
Ża gań. Po tym spo tka niu
do dy mi sji po dał się Pa weł
Hy try, pre zes „Zagłębia”. 

Z ini cja ty wą spo tka nia i roz -
mów z fa na mi „Za głę bia” wy -
szedł wła ści ciel klu bu Krzysz tof
Szatan, któ ry wraz z tre ne rem
Pio trem Pier ścion kiem i kie row -
ni kiem ze spo łu oraz ra dą dru ży -
ny spo tkał się w po nie dzia łek 25
ma ja przed sie dzi bą klu bu. Nie
za bra kło ostrych słów, wza jem -
nych pre ten sji i oskar żeń, ale
wbrew wcze śniej szym za po wie -
dziom obu stron do gwał tow nych
wystą pień i da le ko idą cych de -
klaracji nie do szło. Wy da wa ło
się, że po ostat nich wy da rze -
niach, braku do pingu podczas
spo tkań, jak rów nież ste ku obelg,
któ re spa dły za rów no na wła ści -
cie la klu bu, jak i na by łe go już
pre ze sa Krzysz tof Sza tan zde cy -
duje się oddać klub, nowe mu
właści cie lo wi. Tak się jed nak
przy naj mniej na ra zie nie sta ło.

Fa ni so sno wiec kiej dru ży ny
nie ukry wa li, że są za wie dze ni

po sta wą ze spo łu, a po ra żek
z ta kimi dru ży na mi jak Che -
mik Po lice czy Po lo nia Słu bi-
ce nic nie tłu ma czy. – Jeź dzi -
my przez ca łą Pol skę oglą dać
nasz ze spół, a wi dzi my że nu ją-
ce po raż ki z out si de ra mi li gi.
To nas upo ka rza – wy krzy ki-
wa li ki bi ce. Fa ni nie po zo sta -
wi li su chej nit ki na trans fe rach.
Mi mo za pew nień gra czy, że
bie ga ją po bo isku z peł nym za -
an ga żo wa niem i od da ją ser ce
te mu klu bo wi ki bi ce do ma ga li
się wy cią gnię cia kon se kwen cji
wo bec ta kich gra czy jak Pa vol
Hu sta va i Bar tło miej So cha.
– My na praw dę ro bi my co
w na szej mo cy. Nie ma mo wy

o żad nym od pusz cza niu – tłu -
ma czył ze łza mi w oczach Ar -
ka diusz Kło da.

Krzysz tof Sza tan zaznaczył,
że o trans fe rach de cy do wa li tre -
nerzy, któ rzy mie li wol ną rę kę
w do borze za wod ni ków. – Nie -
ste ty, nie wszyst ko wy pa li ło i jest
jak jest – pod kre ślał wła ści ciel
„Zagłębia”.

Sza tan po infor mo wał tak że
ki bi ców, że trwa kon kurs na no -
we go pre ze sa, któ ry za stą pi
Paw ła Hy tre go. – Szko da mi
Paw ła. Zo sta wił w tym klu bie
ser ce, ale miał już dość cią głych
wy zwisk i oskar żeń – do dał.

Na ko niec spo tka nia z kil ku -
dzie się ciooso bo wą gru pą ki bi -

ców wła ści ciel klu bu po pro sił
wszyst kich zgro ma dzo nych, aby
wy bra li sze ścio oso bo wą de le ga -
cję i ze bra li po my sły, któ re mo -
gą po móc „Za głę biu”, a na stęp -
nie usie dli do roz mów z wła dza -
mi klu bu. – Je stem otwar ty
na kon wer sa cję. Je że li ma cie ja -
kieś kwe stie do omó wie nia
i uwa ża cie, że moż na wyjść
z na szej cięż kiej sy tu acji, to za -
pra szam do sie bie. Jed no cze śnie
za pew nił, że je śli znaj dzie się
chęt ny na prze ję cie klu bu to
spła ci od rę ki nie wiel kie dłu gi
spół ki i od da ak cje klu bu
za sym bo licz ną zło tów kę.

KKrrzzyysszzttooff PPoollaacczzkkiieewwiicczz

Nie pew ny los „Za głę bia”
Ki bi ce chcą zmian, Sza tan (na ra zie) nie opusz cza so sno wiec kie go klu bu

So sno wiec był are ną zma gań te go rocz -
ne go Mię dzy na ro do we go Wy ści gu Ko -
lar skie go „Szo sa mi Za głę bia”. W wy -
ści gu głów nym męż czyzn do mi no wa li
za wod ni cy CCC Pol sat Po lko wi ce, je -
dy nej gru py za wo do wej, któ ra wzię ła
udział w wy ści gu. Za wod ni cy ści ga ją -
cy się w cha rak te ry stycz nych po ma rań -
czo wych try ko tach za ję li 6 pierw szych
miejsc. Wśród pań trium fo wa ła ru ty no -
wa na Bo gu sła wa Ma tu siak. Tuż za nią
fi ni szo wa ła re pre zen tant ka GK „Za głę -
bie” So sno wiec Eu ge nia Bu jak.

Wy ścig pa nów zo stał zdo mi no wa ny
przez za wod ni ków CCC. Osta tecz nie
naj szyb ciej kry te rium ulicz ne po ko nał
To masz Li so wicz. W su mie na star cie
do głów ne go wy ści gu sta nę ło 34
kolarzy. Pa no wie ry wa li zo wa li w czte -
rech ka te go riach wie ko wych. Z gro -
na so sno wi czan naj le piej za pre zen to wał
się Mar cin Bi jak, 6 w ry wa li za cji mło -
dzi ków. 

Pa nie za pre zen to wa ły się w trzech
ka te go riach. Nas naj bar dziej in te re so -
wał wy ścig głów ny, w któ rym po łą czo -
no ka te go rie eli ta i ju nior ka. Z gro na so -
sno wi cza nek naj le piej za pre zen to wa ła
się Eu ge nia Bu jak, któ ra ustą pi ła je dy -
nie po la do świad czo nej Ma tu siak, któ -
ra, co cie ka we, ry wa li zo wa ła na tra sie

z wła sną cór ką. Po zo sta łe za wod nicz ki
GK „Za głę bie” nie co za wio dły. 6 by ła
Mag da le na Pyr gies, a 9 Mar tyna Ka -
szu ba. – Nie czu ła się naj le piej na tra -
sie, ale chcia łam zro bić wszyst ko aby
zna leźć się na po dium. Wy stę py
przed wła sną pu blicz no ścią do dat ko wo
mo ty wu ją. By ło cięż ko, ale uda ło się
obro nić do brą, dru gą po zy cję – po wie -
dzia ła po wy ści gu na sza za wod nicz ka.

Ce lem wy ści gu by ła po pu la ry za cja
ko lar stwa szo so we go ja ko dys cy pli ny
spor to wej wśród miesz kań ców mia sta
So snow ca, współ za wod nic two spor to -
we za wod ni ków zrze szo nych w klu bach
spor to wych oraz pro mo cja So snow ca
i Za głę bia Dą brow skie go.

Obok pre zen tu je my wy ni ki we
wszyst kich ka te go riach wie ko wych.

TTeekksstt ii ffoottoo:: KKrrzzyysszzttooff PPoollaacczzkkiieewwiicczz

Po dium dla Eu ge nii Bu jak

Z dwo ma brą zo wy mi me da la mi
powró ci li z roz gry wa nych
w Opo lu Mi strzostw Pol ski se -
niorów w szer mierce ko biet
i męż czyzn sza bli ści TMS Za głę -
bie So sno wiec. Z ko lei na Mło -
dzie żo wych Mi strzostw Pol ski
w szer mier ce eki pa so sno wiec kich
sza bli stów się gnę ła po zło to i sre -
bro. To nie ko niec suk ce sów. Na si
szer mie rze sta wa li na po dium tak -
że pod czas Ogól no pol skiej Olim -
pia dy Mło dzie ży, któ ra od by ła się
w War sza wie.

W Opo lu na po dium MP sta -
nę ła Mar ta Wą tor oraz mę ska
dru ży na w skła dzie: Grze gorz
Do mi nik, Ma ciej Re gu lew ski,
Da mian Sku bi szew ski i Bar tosz
Ma zur. W po je dyn ku o wej ście
do fi na łu Wą tor ule gła 8:15 póź -
niej szej trium fa tor ce, Alek san-
drze So sze. Wraz z klu bo wy mi
ko le żan ka mi: Mar tą Pu dą i Ka ta -
rzy ną Szczy piń ską Wą tor za ję ła
na to miast czwar te miej sce w ry -
wa li za cji dru ży no wej. W tur nie -
ju in dy wi du al nym męż czyzn bli -
sko po dium był Grze gorz Do mi -
nik. Osta tecz nie za jął 6 miej sce.

We Wro cła wiu, podczas
MMP na naj wyż szym po dium
sta nę ła dru ży na dziew cząt
w skła dzie: Li dia Soł tys, Mar ta
Wą tor, Ka ta rzy na Szczy piń ska
i Mał go rza ta Gro niec ka. Na sze
za wod nicz ki po ko na ły w fi na le

AZS AWF War sza wa 45:44.
W tur nie ju in dy wi du al nym sre -
bro zdo by ła na to miast Li dia Soł -
tys, któ ra w fi na le ule gła 13:15
Iza be li Sa je wicz (AZS AWF
Wro cław). Bez me da lu z MMP
po wró ci li z ko lei na si za wod ni cy.
W tur nie ju dru ży no wym so sno -
wi cza nie w skła dzie: Ka rol Trze -
biń ski, Łu kasz Ku tek, Pa weł
Kwiatkow ski i Da mian Sku bi-
szew ski za ję li 4, naj gorsze
z moż li wych miejsc. In dy wi du al -
nie naj le piej spi sał się Łu kasz
Ku tek, któ ry był 8.

Pod czas OOM so sno wiec kie
szablist ki w skła dzie: Pa me la
War szaw ska, Syl wia Bi jak, Ka ro -
li na Wal czak i An ge li ka Wą tor
wy wal czy ły zło ty me dal w ry wa -
li za cji dru ży no wej. W fi na le im -
pre zy nasz ze spół po ko nał 45: 38
KKSz Ko nin. Bez suk ce sów nie
obe szło się tak że w tur nie ju in dy -
wi du al nym. Brą zo we me da le
wy wal czy ły Pa me la War szaw ska
oraz Ka ro li na Wal czak. 7 by ła
An ge li ka Drożdż, a 8 Syl wia Bi -
jak. Na pią tym miej scu w ry wa li -
za cji dru żyn ukoń czy li ry wa li za -
cję so sno wiec cy sza bli ści w skła -
dzie: Ka mil Ma rzec, Mi chał
Ko chan, Bar tło miej Ły sik oraz
Mi chał Ju da. W tur nie ju in dy wi -
du al nym 9 był Mi chał Ko chan.

KKrrzzyysszzttooff PPoollaacczzkkiieewwiicczz

Szabliści z medalem
mistrzostw Polski

Aż 44 me da le, w tym 25 zło tych
zdo by li lek ko atle ci MKS -MOS
Pło mień So sno wiec pod czas Mi -
strzostw Ślą ska Se nio rów, Ju nio -
rów i Ju nio rów Młod szych, któ re
od by ły się w Czę sto cho wie.
Na naj więk sze po chwa ły za słu żył
ju nior młod szy Krzysz tof Brzo -
zow ski, któ ry w pchnię ciu ku -
lą 5 kg wy ni kiem 20,16 m usta no -
wił no wy re kord Ślą ska. 

Po nad to bar dzo do bry wy nik
w bie gu na 2000 m z prze szko da -
mi uzy skał ju nior Da wid Że brow -
ski, któ ry z cza sem 5,49,86 wy ma -
zał z ta bel 14-let ni re kord klu bu.
Na wy róż nie nie za słu ży li rów nież
ju nior ka Dag ma ra STA LA w kon -
kur sie rzu tu mło tem (54,42 m)
oraz ju nior ka młod sza Na ta lia
Wosz czyk w rzu cie dys kiem
(39,18 m). Obie za mel do wa ły się
z do sko na ły mi re zul ta ta mi na naj -
wyż szym stop niu po dium.

Po ni żej pre zen tu je my po zo sta -
łych so sno wiec kich me da li stów.
JU NO RZY MŁOD SI: 

I miej sce – Zu zan na Mar kow -
ska skok w dal 5.21 m; Ad rian
Czer nik skok w dal 6.18 m; Aga ta
Je lon kie wicz rzut mło tem 47.26
m; Łu kasz Gurt kie wicz 2000 m
z przeszk. 6.07.46 s; Ma te usz Pio -
trow ski rzut mło tem 57.76 m; Ni -
co le ta No wac ka 7-bój 3845
pkt. II miej sce – Do mi ni ka Wię -
cła wem skok w dal 4.84 m; Ma ciej
Brze ziń ski 100 m 11.37 s; Ad rian
Kuś skok w dal 11.27 m. III miej -

sce – Do mi ni ka Wię cła wem skok
w dal 10.19 m.; JU NIO -
RZY: I miej sce – Mar ta Pa cho -
ta 1500m 4.39.17 s; Szta fe -
ta 4X100m ko biet (Ma dej czyk,
Kwie cień, Kreps, Zie ta ra) 51.32 s;
Pau li na Du sza pchnię cie ku -
lą 13.02 s; rzut dys kiem
dysk 38.51 m; Da wid Że brow -
ski 1500m 3.57.65 s; 2000 m
przeszk. 5.49.86 s; Bar tosz Roch
rzut dys kiem 55.48 m; pchnię cie
ku lą 15.85 m; Dag ma ra Sta la
młot 54.42 m; Mag da Sier ka rzut
oszczep 42.00 m; Łu kasz Bog dan -
ka rzut mło tem 52.48 m; II miej sce
– Ad rian na Zien ta ra 100m 12.43
s; 200 m 25.88 s; An ge li ka Ma dej -
czyk 400 m 59.11 s; Ar ka diusz
Gre la pchnię cie ku lą 15.58 m;
Piotr Spi cyn rzut mło em 47.73 m;
Ka ta rzy na Ro ter man trój -
skok 11,13 m. III miej sce – Bar tosz
Paw lic ki rzut oszcze pem 45.74 m;
Da mian Wię cła wem 400m
ppł. 60.53 s, Mag da Choj now ska
w skok w dal 10,16m. SE NIO -
RZY: I miej sce San dra Mi cha -
lak 3000 m 10,15,96 s; Fi lip To -
to 100 m 10.95; Mar cin Fa er -
ber 400 m 50,08. II miej sce
Mar cin La so ta rzut oszcze -
pem 40,29 m. III miej sce. Wio le -
ta Pło skon ka 100 m 12.75; Ur -
szu la Nęc ka 400 m 61.49 s; Szy -
mon Myr ta 100 m 11.17 s;
Da mian Pa sek 1500 m 3.56.50 s;
Ro bert Ko siń ski 2000 m
przeszk. 6.03.39 s. KKPP

Sosnowieccy lekkoatleci
opanowali podium!
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KKoobbiieettyy::

JJuunniioorrkkaa++EElliittaa:: 1. Bo gu sła wa Ma tu siak (Tram wa -
ja rza – Pri mus Łódź), 2. Eu ge nia Bu jak (GK Za -
głę bie So sno wiec), 3. Mo ni ka Kraw czyk (CzKKS -
-u Ko le jarz Ju ra Czę sto cho wa).
JJuunniioorrkkaa mmłłooddsszzaa:: 1. Bar ba ra Slim kva (ACK Sta -
ra Ves), 2. Ali cja Pyr gies (UKS Pod wilk), 3. Kin ga
Pa rzon ka (CzKKS Ko lejarz Ju ra Czę sto cho wa). 
MMłłooddzziicczzkkaa:: 1. Ka ro lina Ko zik (GK Gli wi ce), 2.
We ro ni ka Ka spe rek (UKS Imie lin), 3. We ro ni ka
Mi ste rek (UKS Imie lin). 

MMęężżcczzyyźźnnii::

EElliittaa:: 1. To masz Li so wicz (CCC Pol sat Po lko wi -
ce), Krzysz tof Je żow ski (CCC Pol sat Po lko wi -
ce), 3. Piotr Zie liń ski (CCC Pol sat Po lko wi ce). 
JJuunniioorr:: 1. Da mian Za gaj ski (WLUKK Brzeg -By -
sa), 2. An drzej Bart kie wicz (WLUKK Brzeg -Ny -
sa), 3. To masz Ma kuch (Fa zbud World Beł cha -
tów). 
JJuunniioorr MMłłooddsszzyy:: 1. Pa tryk Pa can (KS Sla via Ru -
da Ślą ska), 2. Jo sef Cer ny (ACK Asta ra Ves), 3.
To masz Bia łek (LSKK Li tyń ski). 
MMłłooddzziikk:: 1. Adam Tru dziń ski (GK Gli wi ce), 2. Mi -
łosz Bu gla (UKS Fe niks Ry duł to wy), 3. Adam
Ga jer ski (MO SiR My sło wi ce), 6. Mar cin Bi jak
(GK Za głę bie So sno wiec), 14. Ra do sław Bil nic ki
(GK Za głę bie So sno wiec), 15. Adam Bę be nek
(GK Za głę bie So sno wiec). 
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Han na Krall

Różowe
strusie pióra
Świat Książ ki, 2009 
Pre mie ra: 20 ma ja

Wy bit na re por ter ka za sko czy ła
nas książ ką in ną niż do tych cza -
so we, choć prze cież bar dzo
„Kral low ską”, łą czą cą Ma łe
z Wiel kim, Co dzien ne z Me ta fi -
zycz nym, Szcze gó ło we z Ogól -
nym... Pió ra to wy jąt ko wa, oso -
bi sta kro ni ka ostat nie go pół wie -
cza, utka na z otrzy ma nych
li stów, kar tek, za pa mię tanych
roz mów, opi nii i wspo mnień.
Nie bę dzie nad uży ciem stwier -
dze nie, że wraz z Han ną Krall
na pi sa li tę książ kę jej przy ja cie -
le i zna jo mi, bo ha te ro wie re por -
ta ży i wiel bi cie le twór czo ści, lu -
dzie sław ni i nie zna ni, a tak że
mąż i cór ka Ka ta rzy na (ca łość
roz po czy na się od jej uro dzin)
– uczen ni ca pi szą ca z ko lo nii,
stu dent ka w la tach osiem dzie sią -
tych, ma ma ma łe go Mi cha ła,
wresz cie emi grant ka w obo zie
dla uchodź ców w Ostii...
HHaannnnaa KKrraallll:: Jed na z naj wy bit -
niej szych pol skich re por te rek.
Pra co wa ła w „Ży ciu War sza wy”
i „Po lity ce” (ode szła z „Po li ty -
ki” w sta nie wo jen nym). By ła
za stęp cą kie row ni ka li te rac kie go
Ze spo łu Fil mo we go „Tor”,
współ pra co wa ła z Krzysz to fem
Kie ślow skim. Uczy ła za wo du
mło dych re por terów „Ga ze ty
Wy bor czej”. Miesz ka w War -
sza wie.


