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Pre zy dent Lech Ka czyń ski, Je go
Mał żon ka Ma ria oraz kil ka dzie -
siąt naj waż niej szych osób
w pań stwie zgi nę ło w so bo tę
10 kwiet nia w ka ta stro fie sa mo -
lo tu pod Smo leń skiem, któ rym
le cie li na uro czy sto ści 70. rocz -
ni cy zbrod ni ka tyń skiej.

Sa mo lot z Pre zy den tem roz -
bił się w re jo nie Pie czer ska, pod -
czas pod cho dze nia do lą do wa -
nia, le d wie kil ka set me trów
od po cząt ku pa sa star to we go. Ze
wstęp nych in for ma cji wy ni ka, iż
w trud nych wa run kach po go do -
wych (gę sta mgła) ma szy -
na z nie wy ja śnio nych jesz cze
przy czyn za cze pi ła o drze wa, sa -
mo lot ru nął. Mi mo na tych mia -
sto wej ak cji ra tun ko wej służb ro -
syj skich nikt nie prze żył ka ta -
stro fy. 

Tra ge dia wstrzą snę ła pol ski mi
oby wa te la mi, a tak że ca łym świa -
tem. W naj tra gicz niej szym dla
Pol ski wy pad ku zgi nę ły, oprócz
pa ry pre zy denc kiej, 94 oso by.
Na li ście osób le cą cych z Pre zy -
den tem do Ka ty nia; m.in.: b. Pre -
zy dent RP na uchodź stwie Ry -
szard Ka czo row ski, wi ce mar szał -
ko wie Sej mu Je rzy Szmaj dziń ski
i Krzysz tof Pu tra, wi ce mar sza łek
Se na tu Kry sty na Bo che nek, pre -
zy denc cy mi ni stro wie – Wła dy -
sław Sta siak, Pa weł Wy pych
i Ma riusz Handz lik, szef BBN
Alek san der Szczy gło, wi ce mi ni -
stro wie: spraw za gra nicz nych
– An drzej Kre mer, obro ny – Sta -
ni sław Ko mo row ski i kul tu ry
– To masz Mer ta, rzecz nik praw
oby wa tel skich Ja nusz Ko cha -
now ski, pre zes NBP Sła wo mir

Skrzy pek, pre zes IPN Ja nusz
Kur ty ka.

Sa mo lo tem le cie li też po -
sło wie: Ma ciej Pła żyń ski, Ar -
ka diusz Ry bic ki, Grze gorz
Dol niak, Prze my sław Go siew -
ski, Zbi gniew Was ser mann, Jo -
an na Szy ma nek–De resz, Iza be -
la Ja ru ga–No wac ka, Gra ży -
na Gę sic ka, Wie sław Wo da,
Edward Woj tas, Se ba stian Kar -
pi niuk, Le szek Dep tu ła, Alek -
san dra Na ta lii–Świat oraz se -
na to rzy Ja ni na Fe tliń ska i Sta -
ni sław Za jąc.

Na li ście osób, któ re le cia ły
pre zy denc kim sa mo lo tem są
tak że do wód cy pol skich sił
zbroj nych: gen. bro ni An drzej
Bła sik, gen. dyw. Ta de usz Buk,
gen. Fran ci szek Gą gor, gen.
bryg. Ka zi mierz Gi lar ski, gen.
Bro ni sław Kwiat kow ski, gen.
bryg. abp Mi ron Cho da kow ski.

Brat Pre zy den ta – Ja ro sław
Ka czyń ski, któ ry przy był w so -
bo tę wie czo rem na miej sce ka ta -
stro fy, zi den ty fi ko wał zwło ki
Le cha Ka czyń skie go. Cia ło
Pierw sze go Oby wa te la Rze czy -
po spo li tej prze wie zio no dzień
po tra ge dii sa mo lo tem woj sko -
wym Ca sa na war szaw skie lot ni -
sko Okę cie. Przy trum nie zmar -
łe go mo dli li się człon ko wie Je go
ro dzi ny, w tym brat Ja ro sław Ka -
czyń ski oraz cór ka Mar ta. Nie
za bra kło tak że naj waż niej szych
oby wa te li Rze czy po spo li tej,
w tym pre mie ra Do nal da Tu ska.
Jed nak naj wy mow niej szym
sym bo lem smut ku Po la ków oraz
sza cun ku do Pre zy den ta by ły
tłu my miesz kań ców ca łej Pol ski,
któ re to wa rzy szy ły w prze jeź -
dzie kon duk tu ża łob ne go z cia -

łem Le cha Ka czyń skie go do Pa -
ła cu Pre zy denc kie go. 

Przy po mnij my, że Pre zy dent
Lech Ka czyń ski, wraz z de le ga -
cją, le ciał do Ka ty nia, gdzie
z przed sta wi cie la mi Ro dzin Ka -
tyń skich, a tak że par la men ta rzy -
sta mi, du chow ny mi, kom ba tan -
ta mi, żoł nie rza mi miał zło żyć
hołd Po la kom za mor do wa nym
przez NKWD na mo cy de cy zji
Jó ze fa Sta li na o li kwi da cji pol -
skich jeń ców.

W związ ku z tra ge dią Pre zy -
dent Ro sji Dmi trij Mie dwie diew

po wo łał spe cjal ną ko mi sję
do zba da nia przy czyn ka ta stro fy
pol skie go sa mo lo tu. Bę dzie jej
prze wod ni czył pre mier Ro sji
Wła di mir Pu tin. 

Na te re nie Pol ski trwa w tej
chwi li, ogło szo na przez Mar -
szał ka Sej mu RP Bro ni sła wa
Ko mo row skie go ża ło ba na ro do -
wa. Mar sza łek wy zna czył ją już
w so bo tę, i po trwa ona do pół no -
cy w nie dzie lę 18 kwiet nia. Ża -
ło bę od jed ne go do trzech dni
ogło szo no tak że m.in. w: Gru zji,
Bra zy lii, a tak że w Ro sji, na Li -

twie, Ło twie czy Es to nii. Mi nu -
tą ci szy tra gicz nie zmar łych upa -
mięt nio no tak że pod czas me czu
Re al Ma dryt – FC Bar ce lo na.

Wła dzę w kra ju prze jął
zgod nie z za pi sa mi Kon sty tu cji
Bro ni sław Ko mo row ski. Mar -
sza łek ma 2 ty go dnie (od chwi li
prze ję cia obo wiąz ków Pre zy -
den ta RP) na ogło sze nie ter mi -
nu no wych wy bo rów pre zy -
denc kich w kra ju. Nie mo gą się
one jed nak od być póź niej, niż
na 60 dni od da ty ich ogło sze -
nia.

Tra ge dia pod Smo leń skiem za trwo ży ła nie tylko Po la ków, ale tak że oby wa te li ca łe go świa ta

Na ro do wa ża ło ba
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Tłu my so sno wi czan, a tak że
miesz kań ców in nych miast po ja -
wi ły się w so bo tę wie czorem,
pod czas mszy świę tej, od pra -
wio nej w so sno wiec kiej Ka te -
drze, za le d wie 12 go dzin po tra -
ge dii, ja ka ro ze gra ła się
pod Smo leń skiem. W uro czy sto -
ści nie za bra kło lo kal nych po li -
ty ków, tak że tych, któ rzy przy -
jaź ni li się z tra gicz nie zmar ły mi
Grze go rzem Dol nia kiem, po -
słem zie mi bę dziń skiej oraz
Kry sty ną Bo che nek, nie za po -
mnia ną pro pa ga tor ką oj czy stej
mo wy. 

– Jed na ko wo gi nie pre zy dent
wspa nia łe go kra ju, bi skup i ko -
bie ta w star szym wie ku – pod -
kre ślił w cza sie ka za nia na mszy
św. ża łob nej w so sno wiec kiej

ka te drze bp Grze gorz Ka szak.
Od pra wio ne o godz. 21.00 na bo -
żeń stwo prze bie ga ło w wy jąt ko -
wej at mos fe rze. Bi skup die ce zji
dzie lił się bó lem, ja ki do zna wa li
te go dnia wszy scy w kra ju. Da -
wał też po cie sze nie. W ca łym
kra ju, tak że w So snow cu wzy -
wa no, by ta śmierć by ła dla nas
– oby wa te li – na uką i szan są
na lep sze. 

– Zie mio ka tyń ska, 70 lat te -
mu sta łaś się gro bem dla świa -
tłych oby wa te li Naj ja śniej szej
Rze czy po spo li tej. Zie mio oko -
lic Ka ty nia, có żeś to dzi siej sze -
go ran ka uczy ni ła. Zno wu się
pol skiej krwi na pi łaś – mó wił
bp Grze gorz Ka szak do da jąc,
że Pol ska po now nie stra ci ła
część eli ty in te lek tu al nej i du -

cho wej. – A każ dy z le cą cych
miał da le ko sięż ne pla ny. Ma -
rze nia, na dzie je, bó le i ra do ści
zo sta ły prze rwa ne – pod kre ślał
bi skup. Do dał, że aż do po wtór -
ne go przyj ścia Chry stu sa nie
do wie my się, dla cze go aku rat
w tym mo men cie. – Jed na ko wo
gi nie pre zy dent wspa nia łe go
kra ju, bi skup i ko bie ta w star -
szym wie ku. Pa sa że ro wie lo tu
pre zy denc kie go, gdy próg
śmier ci prze kra cza li, to nic ze
so bą nie za bra li. I tak bę dzie
z na mi – ostrze gał ka zno dzie ja.
Na za koń cze nie do dał, że zgro -
ma dze ni w so sno wiec kiej Ka te -
drze łą czą się w bó lu z ro dzi na -
mi ofiar spod Smo leń ska.

W ba zy li ce ka te dral nej zgro -
ma dzi ło się bar dzo du żo lu dzi.

Wśród nich pre zy den ci i bur mi -
strzo wie miast i gmin, po sło wie
i se na to ro wie. Mszę św. ża łob ną
trans mi to wa ło Ra dio Ka to wi ce.
W nie dzie lę, a tak że we wto rek
w ca łej die ce zji od by wa ły się na -
bo żeń stwa w in ten cji ofiar ka ta -
stro fy.

So sno wi cza nie, po dob nie,
jak miesz kań cy War sza wy skła -
da li kwia ty, za pa la li zni cze, by
choć w ten spo sób po łą czyć się
w bó lu z naj bliż szy mi zmar -
łych. 
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Zie mia ka tyń ska znów na po iła się pol skiej krwi – mó wił do wier nych Bp Grze gorz Ka szak 
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Wśród ofiar na po kła dzie pre zy -
denc kie go sa mo lo tu, któ ry roz bił
się 10 kwiet nia, by ła dwój ka po li -
ty ków, któ rzy w Par la men cie re -
pre zen to wa li nasz re gion. Po seł
Grze gorz Dol niak oraz se na tor
Kry sty na Bo che nek od lat zna ni
by li z ini cja tyw za rów no pro mu ją -
cych Za głę bie i Śląsk po za gra ni -
ca mi wo je wódz twa, jak i dzia łań
na rzecz roz wo ju re gio nu. 

Grze gorz Dol niak w wy bo rach
par la men tar nych w 2001 ro ku
po raz pierw szy otrzy mał man dat
zo sta jąc po słem V ka den cji, po -
now nie uzy skał man dat po sel ski
w wy bo rach w 2005, wy bo rach
par la men tar nych w 2007 po raz
trze ci zo stał po słem, uzy sku jąc
naj lep szy wy nik in dy wi du al -
ny 38 444 gło sy.

– Trud no ko men to wać tę tra ge -
dię – mó wi Ja ro sław Pię ta, po seł
PO. – Grze gorz był mo im przy ja -
cie lem, łą czy ła nas nie tyl ko pra ca
wSej mie i dzia ła nia na rzecz Za głę -
bia. Dziś, gdy nie ma go wśród nas,
wspo mi nam też na szą zna jo mość
na grun cie to wa rzy skim, wspól ne
wy pa dy na im pre zy spor to we i me -
cze siat ków ki, któ rej był fa nem,
spo tka nia w gro nie przy ja ciół. Był
otwar tym, szcze rym i po pro stu do -
brym czło wie kiem. Na dal nie mo gę
uwie rzyć w to, co się sta ło.

Od lat Grze gorz Dol niak był
zna nym mi ło śni kiem spor tu, za pa -
lo nym siat ka rzem oraz ki bi cem
swo jej ulu bio nej dru ży ny siat kar -

skiej MKS MOS Bę dzin i dru ży -
ny fut bo lu ame ry kań skie go Za głę -
bie Ste elers. Ce nił so bie pra cę
wśród lu dzi mło dych, któ rzy do da -
wa li mu ener gii do pra cy i po dej -
mo wa nia ko lej nych wy zwań. Dał
się też po znać ja ko mi ło śnik te atru.

– Nie omi jał żad nej z pre mier
w so sno wiec kim Te atrze Za głę bia.
Tam też wi dzia łem go po raz ostat -
ni. – wspo mi na rad ny Ar ka diusz
Chę ciń ski, wi ce prze wod ni czą cy
Ra dy Miej skiej w So snow cu.

W trak cie pra cy par la men tar nej
przy na le żał do Ko mi sji Obro ny
Na ro do wej, Ko mi sji Spraw We -
wnętrz nych i Ad mi ni stra cji, Ko mi -
sji do Spraw Kon tro li Pań stwo wej,
Ko mi sji Łącz no ści z Po la ka mi
za Gra ni cą, Ko mi sji Nad zwy czaj -
nej do roz pa trze nia rzą do we go pro -
jek tu usta wy o dzia łal no ści lob bin -
go wej, Ko mi sji Nad zwy czaj nej
do roz pa trze nia przed sta wio nych
przez Pre zy den ta RP pro jek tów
ustaw o Służ bie Kontr wy wia du
Woj sko we go i o Służ bie Wy wia du
Woj sko we go oraz o prze pi sach
wpro wa dza ją cych te usta wy.

Ra zem z żo ną Bar ba rą i cór ką
Pa try cją two rzy li szczę śli wą ro dzi -
nę. By li ze so bą bli sko zwią za ni
sta ra jąc się za wsze zna leźć dla sie -
bie czas mi mo wie lu obo wiąz ków.
Je go żo na Bar ba ra jest sę dzią Są -
du Re jo no we go w Ka to wi cach,
a cór ka Pa try cja jest apli kant ką pra -
wa na Uni wer sy te cie Ja giel loń -
skim.

Wszy scy za głę biow scy par la -
men ta rzy ści są zszo ko wa ni tym, co
wy da rzy ło się w Smo leń sku.

– O tej strasz nej tra ge dii do wie -
dzia łem się te le fo nicz nie po godz. 9
w so bo tę, by łem wte dy po za do -
mem – mó wi Wi told Kle pacz, po -
seł Klu bu Le wi cy. – Od ra zu sta ło
się dla mnie ja sne, że oprócz pre -
zy den ta i je go mał żon ki zgi nę ła też
trój ka mo ich klu bo wych przy ja ciół,
z któ ry mi po za pra cą w Sej mie łą -
czy ła nas szcze ra przy jaźń, mam
na my śli Je rze go Szmaj dziń skie go,
Iza be lę Ja ru gę -No wac ką i Jo lan tę
Szy ma nek -De resz. Za le d wie kil ka
dni wcze śniej wi dzia łem się z ni mi
w Sej mie pod czas gło so wań. Grze -
go rza za pa mię tam ja ko czło wie ka
otwar te go, bo choć re pre zen to wa -
li śmy róż ne par tie, był za wsze go -
tów do szu ka nia kom pro mi su
i pro wa dze nia kon struk tyw ne go
dia lo gu.

W ka ta stro fie zgi nę ła też wi ce -
mar sza łek Se na tu Kry sty na Bo -
che nek. W wy bo rach 21 paź dzier -
ni ka 2007 ro ku z wy ni kiem 54,5
pro cent zo sta ła se na to rem VII ka -
den cji. 5 li sto pa da 2007 ro ku wy -
bra na wi ce mar szał kiem Se na tu
RP. By ła człon kiem Ko mi sji
Spraw Emi gra cji i Łącz no ści z Po -
la ka mi oraz wi ce prze wod ni czą cą
Par la men tar ne go Ze spo łu ds.
Współ pra cy z Or ga ni za cja mi Po -
za rzą do wy mi.

Kry sty na Bo che nek by ła człon -
kiem Ra dy Ję zy ka Pol skie go

przy Pre zy dium Pol skiej Aka de mii
Na uk, prze wod ni czą cą Ko mi sji Ję -
zy ka w Me diach.

Da ła się po znać ja ko ini cja tor -
ka uchwa ły w spra wie usta no wie -
nia przez Se nat RP ro ku 2006 Ro -
kiem Ję zy ka Pol skie go oraz or ga -
ni za tor ka kon fe ren cji na uko wych:
„Ję zyk pol skiej le gi sla cji”, „Ję zyk
pol skich po li ty ków po cząt -
ku XXI wie ku” oraz Fe sti wa lu Ję -
zy ka Pol skie go 2006 pod pa tro na -
tem Mar szał ka Se na tu RP z udzia -
łem 5 ty się cy uczest ni ków.
Z ra mie nia Mar szał ka Se na tu RP
uczest ni czy ła w przy go to wa -
niach XV Świa to we go Fo rum Me -
diów Po lo nij nych. Współ pro wa dzi -
ła or ga ni zo wa ny przez Pol ski In sty -
tut Sztu ki Fil mo wej cykl otwar tych
po sie dzeń Se nac kiej i Sej mo wej
Ko mi sji Kul tu ry i Środ ków Prze ka -
zu za ty tu ło wa ny „Film pol ski
w kul tu rze na ro do wej”.

– Nie mia łem nie ste ty oka zji
współ pra co wać z Kry sty ną Bo -
che nek, ale w do mu po sel skim
miesz ka li śmy na tym sa mym pię -
trze – przy zna je Wi told Kle pacz.
– Stąd bar dzo czę sto spo ty ka jąc
się w win dzie czy na ko ry ta rzu,
lub w ku lu arach pro wa dzi li śmy
roz mo wy na róż ne te ma ty. Ce ni -
łem jej opi nię, by ła świet ną dzien -
ni kar ką, cie szy ła się ogrom nym
au to ry te tem w na szym re gio nie,
za sły nę ła swo ją świet ną ini cja ty -
wą ogól no pol skie go Dyk tan da,
naj więk szej – o dwu dzie sto let niej

tra dy cji – im pre zy upo wszech nia -
ją cej ję zyk pol ski w kra ju.

Za ca ło kształt pra cy zo sta ła od -
zna czo na Zło tym Krzy żem Za słu -
gi, Otrzy ma ła Pla ty no wy Laur
„Pro Pu bli co Bo no” przy zna ny
przez ślą skie śro do wi ska go spo -
dar cze, Od zna czo na Me da lem Ślą -
skie go Uni wer sy te tu Me dycz ne go
za szcze gól ne za słu gi dla roz wo ju
Uczel ni. Zo sta ła też wy róż nio -
na I miej scem w ran kin gu „50 naj -
bar dziej wpły wo wych ko biet wo je -
wódz twa ślą skie go 2009 ro ku. Jest
współ au tor ką czte rech ksią żek
w tym: „Ju bi le uszo we Dyk tan do”
„Chi rur dzy i de tek ty wi”, „Jak Kry -
sty na z Kry sty ną”, „Do bry za wód.
Roz mo wy z le ka rza mi” (wy da nej
w 2006 ro ku przez kra kow ski
„Znak”).

Mia ła dwo je dzie ci. Mąż An -
drzej Bo che nek jest pro fe so rem
me dy cy ny, kar dio chi rur giem.

Przy po mnij my, że wśród ofiar
jest tak że Wło dzi mierz Po ta siń -
ski, uro dzo ny 31 lip ca 1956 ro ku

w Cze la dzi. Ab sol went Wyż szej
Szko ły Ofi cer skiej Wojsk Zme -
cha ni zo wa nych (1980) i Aka de -
mii Szta bu Ge ne ral ne go WP
(1988) od ro ku 2004 do wo dził
bry ga dą Pol skie go Kon tyn gen tu
Woj sko we go w Skła dzie Mię dzy -
na ro do wych Sił Sta bi li za cyj nych
w Ira ku. 15 sierp nia 2007 ro ku
gen. dyw. Wło dzi mierz Po ta siń ski
zo stał Do wód cą Wojsk Spe cjal -
nych.

Z ko lei do wód ca Ma ry nar ki
Wo jen nej An drzej Kar we ta uro dził
się 11 czerw ca 1958 ro ku w Je le -
niu, obec nie dziel ni cy Ja worz na.
Był ofi ce rem dy plo mo wa nym Ma -
ry nar ki Wo jen nej w stop niu wi ce -
ad mi ra ła, ukoń czył m.in. Roy al
Col le ge of De fen ce Stu dies w Lon -
dy nie. W la tach 1986- 2002 ro ku
do wo dził ORP „Cza pla”, ORP
„Me wa” i 13. dy wi zjo nem Tra łow -
ców. Od 11 li sto pa da 2007 ro ku był
do wód cą Ma ry nar ki Wo jen nej.

TToo mmaasszz BBiiee nneekk

W ka ta stro fie w Smo leń sku zgi nę li też par la men ta rzy ści z na sze go re gio nu

Za głę bie pa mię ta
Ja ro sław

 Adam
 ski 
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Wszy scy je ste śmy jed ną Ro dzi ną Ka tyń ską…

Za smu co ny So sno wiec
So sno wi cza nie, po dob nie jak ty -
sią ce Po la ków, na dłu go za pa -
mię ta ją da tę 10 kwiet nia 2010
ro ku. W dniu ka ta stro fy sa mo lo -
tu pod Smo leń skiem, z pa rą Pre -
zy denc ką na po kła dzie, za smu -
ce ni miesz kań cy sto li cy Za głę -
bia tłum nie upa mięt ni li
tra gicz nie Zmar łych. W wy jąt -
ko wej w swej at mos fe rze mszy
świę tej ce le bro wa nej przez so -
sno wiec kie go bi sku pa Grze go -
rza Ka sza ka, wzię ło udział kil -
ku set miesz kań ców, a tak że lu -
dzi po li ty ki, par la men ta rzy stów,
do sko na le zna ją cych tych, któ -
rzy wraz z Pre zy den tem Le chem
Ka czyń skim i Je go Mał żon ką
Ma rią ode szli od nas. 

Zni cze za pa la ne są dzień
po dniu. Miesz kań cy So snow ca
nie za po mnie li też o wy wie sze -
niu flag, prze wią za nych ża łob ną
wstę gą. Masz ty we wszyst kich
urzę dach oraz in sty tu cjach zo -
sta ły opusz czo ne do po ło wy,
a ża łob na wstę ga przy po mi -
na o tra ge dii. Spe cjal ne bil l bo ar -
dy po ja wi ły się w cen trum mia -
sta, upa mięt nia jąc w ten spo sób
wszyst kich, któ rzy ode szli
pod Smo leń skiem. W związ ku
z tra ge dią od wo ła no lub prze ło -
żo no wszyst kie im pre zy, ja kie
pla no wa no w tym cza sie. 

– W bu dyn ku głów nym
Urzę du Miej skie go (al. Zwy cię -
stwa 20 – par ter) wy sta wio na zo -
sta ła księ ga kon do len cyj na,
do któ rej miesz kań cy So snow ca
mo gą do ko ny wać wpi sów po -
świę co nych ofia rom ka ta stro fy.
Księ ga udo stęp nio na jest od po -
nie dział ku do piąt ku przez ca łą
do bę – in for mu je Grze gorz Dą -
brow ski, rzecz nik pra so wy Urzę -
du Miej skie go w So snow cu.

I trze ba przy znać, że so sno wi -
cza nie chęt nie ko rzy sta ją z tej
moż li wo ści od da nia ostat nie go
hoł du nie ży ją cym. Swo je kon do -
len cje zło żył tak że pre zy dent So -
snow ca Ka zi mierz Gór ski, któ ry
od wie dził biu ro par la men tar ne
Grze go rza Dol nia ka. War to w tym

miej scu wspo mnieć, że w naj bliż -
szą nie dzie lę, 18 kwiet nia w ko -
ście le pw. św. Jo achi ma w Za gó -
rzu, o godz. 12.00 od bę dzie się

uro czy sta msza św. po świę co -
na ofia rom zbrod ni w Ka ty niu. 

– Po grą że ni w głę bo kim ża -
lu, w imie niu miesz kań ców mia -

sta So snow ca skła da my kon do -
len cje wszyst kim ro dzi nom i bli -
skim ofiar ka ta stro fy lot ni czej
w Smo leń sku. Dziś ca ła Pol ska

jest jed ną Ro dzi ną Ka tyń ską…
– we wspól nym oświad cze niu
na pi sa li pre zy dent So snow ca
Ka zi mierz Gór ski oraz prze wod -
ni czą cy Ra dy Miej skiej w So -
snow cu Da niel Mi kla siń ski. 

Gdy za py tać so sno wi czan
o to, co czu ją w związ ku z tra ge -
dią, nie mal naj czę ściej prze wi ja
się sło wo: smu tek. Ten na strój
przy gnę bie nia wy czu wa się nie -

mal wszę dzie, ale też nie za po -
mi na się o in nych sło wach: oby -
śmy umie li stać się przez tę tra -
ge dię lep si. Dla sie bie na wza -
jem. „Spiesz my się ko chać lu dzi,
tak szyb ko od cho dzą” – pi sał
ksiądz Jan Twar dow ski. I war to
o tym, w na szej co dzien no ści
pa mię tać.

JJaa rroo ssłłaaww AAddaamm sskkii

MMiiaa ssttaa ppaarrtt nneerr sskkiiee pprrzzee ssyy łłaa jjąą kkoonn ddoo lleenn ccjjee

W związ ku z so bot nią tra ge dią w Smo leń sku, re pre zen -
tan ci miast part ner skich oraz współ pra cu ją cych z So -
snow cem, za rów no przed sta wi cie le władz miej skich
z bur mi strza mi i pre zy den ta mi na cze le, jak i uczest ni cy
oraz oso by współ pra cu ją ce przy róż no rod nych przed się -
wzię ciach, w któ rych So sno wiec brał udział na prze strze ni
ostat nich lat (Der ga cze – Ukra ina, Les Mu re aux i Ro uba ix
– Fran cja, Idar Obe rste in – Niem cy, Komárom – Wę gry,
Not tin gham – An glia, Su ce ava – Ru mu nia) prze ka zu ją
miesz kań com na sze go mia sta naj szczer sze wy ra zy
współ czu cia i głę bo ko so li da ry zu ją się z Po la ka mi w tak
trud nym dla nas wszyst kich okre sie.
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prosto z miasta
Pre zen ta cja So snow ca na To ur de Po lo gne

13 mar ca w prusz kow skiej ha li ko -
lar skiej BGŻ Are na od by ła się uro -
czy sta pre zen ta cja tra sy 67. To ur de
Po lo gne. Im pre zie to wa rzy szy ła
pre zen ta cja miast, przez któ re prze -
ja dą ko la rze. W tym ro ku uczest ni -
cy TdP pod czas jed ne go z eta pów
od wie dzą na sze mia sto. W So -
snow cu ko la rze wy star tu ją do trze -
cie go eta pu, któ ry od bę dzie się 3
sierp nia. W Prusz ko wie swo je sto -
isko za pre zen to wa ła rów nież sto li ca
Za głę bia Dą brow skie go.

Wiel ka Ko lar ska Ga la To ur
de Po lo gne zgro ma dzi ła wie lu
zna ko mi tych go ści, w tym ko lar -
skich mi strzów z Włoch oraz
naj lep szych pol skich ko la rzy
ostat niej de ka dy. Za pre zen to wa -
no tra sy, dru ży ny, mia sta eta po -
we oraz spon so rów. Za pro sze ni
go ście i wi dzo wie mo gli tak że
po dzi wiać mię dzy na ro do we za -
wo dy spor to we „Grand Prix Pol -
ski” o Pu char Pre ze sa Pol skie go
Ko mi te tu Olim pij skie go.

Przy po mnij my, że po epo ce
Wy ści gu Po ko ju – od se zo -
nu 2005 To ur de Po lo gne zna -
lazł się w cy klu Pro To ur, ja ko
je dy na te go ty pu im pre -
za w kra jach Eu ro py Środ ko wo -
-Wschod niej. Ostat nie dwie
edy cje wy ści gu by ły wiel kim
wy da rze niem pod wzglę dem
or ga ni za cyj nym i me dial nym.
Mi lio ny osób obej rza ło re la cje
„na ży wo” z wy ści gu w Te le wi -
zji Pol skiej, wy ścig trans mi to -

wał tak że Eu ro sport 2 w dzie -
wię ciu wer sjach ję zy ko wych,
w 40 kra jach świa ta. Na tra sie
za wod ni ków po dzi wia ło pra -
wie 2 mi lio ny ki bi ców, uka za ło
się po nad 6 ty się cy ar ty ku łów
pra so wych, 80 ty się cy in ter nau -
tów śle dzi ło re la cję w te le wi zji
in te rak tyw nej. Te go rocz ne
emo cje zwią za ne z ko lar stwem
z pew no ścią nie bę dą mniej sze. 

KKrrzzyysszz ttooff PPoo llaacczz kkiiee wwiicczz

PPrrzzeesszzeeddłł ddoo hhiissttoorriiii

Szosowy wyścig kolarski Tour de Pologne jest najbardziej
prestiżową polską imprezą sportową, z 80-letnią tradycją.
TdP po raz pierwszy rozegrany został we wrześniu 1928
roku. Wtedy na starcie stanęło 71 kolarzy. Pierwszą edycję
wyścigu zorganizowało Towarzystwo Cyklistów
w Warszawie oraz gazeta „Przegląd Sportowy”. Wyścig
od samego początku stał się jednym z największych
wydarzeń sportowych Polski międzywojennej. Tradycja
wyścigu została wskrzeszona w rok po II wojnie światowej,
w roku 1947. Do roku 1992 był on organizowany, jako
wyścig amatorski. W roku 1993 w historii Tour de Pologne
otworzył się nowy rozdział. Srebrny medalista olimpijski
z 1980 roku, prekursor polskiego zawodowego kolarstwa
– Czesław Lang, zainwestował w upadającą imprezę
własne środki finansowe. W krótkim czasie stała się ona
wydarzeniem światowego formatu.

PPrrzzeejjaaddąą pprrzzeezz SSoossnnoowwiieecc

Trzeci etap tegorocznego 67. Tour de Pologne UCI
ProTour z Sosnowca do Katowic będzie poświęcony
pamięci Franco Balleriniego, znakomitego włoskiego
kolarza, który zginął 7 lutego 2010 w wieku 45 lat,
w wypadku podczas rajdu samochodowego koło Florencji.
Franco był bliskim przyjacielem dyrektora Tour de
Pologne, Czesława Langa. Kolarze ruszą na trasę w Parku
Sieleckim. Ulicami 3-go Maja, Narutowicza, 1-go Maja,
Sienkiewicza i ponownie 3-go Maja przejadą rundę
honorową po mieście, a następnie udadzą się ulicami 3-go
Maja, Blachnickiego, Braci Mieroszewskich, 11-go
Listopada, Andersa, 1-go Maja, Sienkiewicza,
Piłsudskiego, 3-go Maja, Parkową, Grota Roweckiego
w kierunku Czeladzi.

30 mar ca akt pod na zwą „Stra -
te gia roz wo ju Me tro po lii „Si le -
sia” do 2025 ro ku” zo stał
uchwa lo ny przez przed sta wi -
cie li miast człon kow skich.
Wstęp ne za ło że nia stra te gii
opra co wa ne zo sta ły przez pra -
cow ni ków Biu ra Gór no ślą skie -
go Związ ku Me tro po li tal ne go
dwa la ta te mu. W pra cach
nad po wsta niem do ku men tu
bra ło udział po nad stu przed sta -
wi cie li miast Me tro po lii „Si le -
sia”, do rad ców, kon sul tan tów
i eks per tów.

„Stra te gia roz wo ju Me tro po -
lii „Si le sia” do 2025 ro ku” to do -
ku ment kie ro wa ny do miesz kań -
ców, sa mo rzą dów i in we sto rów.
Pierw szy na ta ką ska lę, obej mu -
ją cy ob szar za miesz ka ły przez
po nad 2 mi lio ny miesz kań ców.
Ma po móc w zmia nie Me tro po -
lii w or ga nizm o wy so kim ka pi -
ta le spo łecz nym, po zwa la ją cym
osią gnąć atrak cyj ne wa run ki
pra cy i miesz ka nia w czy stym
śro do wi sku, z wy so ko roz wi nię -
ty mi usłu ga mi pu blicz ny mi
w za kre sie na uki, kul tu ry, zdro -
wia i trans por tu.

Głów nym prze sła niem do pod -
ję cia te go zło żo ne go i wie lo aspek -
to we go za da nia by ła i jest po trze -
ba sko or dy no wa nia współ pra cy
miast Me tro po lii „Si le sia” oraz
zwięk sze nia dy na mi ki ich dzia łań

w ce lu osią ga nia co raz sil niej szej
po zy cji w kra ju i za gra ni cą.

– Przy ję ta wi zja Me tro po lii
„Si le sia” wy ra ża po żą da ny i do -
ce lo wy ob raz wszyst kich miast
ją two rzą cych – in for mu je prof.
Ma rek Szcze pań ski, ko or dy na tor
prac nad Stra te gią. – Zgod nie
z nią dą żyć na le ży przede
wszyst kim do wy so kie go po zio -
mu ka pi ta łu ludz kie go i spo łecz -
ne go ja ko kwe stii pod sta wo wej,
po pra wy ja ko ści ży cia w mia -
stach, wo bec za cho dzą cych pro -
ce sów urba ni za cyj nych i wy ni -
ka ją cych z nich za gro żeń, roz -
wo ju in fra struk tu ry kul tu ry,
wy po czyn ku, szkol nic twa, two -
rze nia atrak cyj nych wa run ków
dla roz wo ju go spo dar cze go, dla
in we sto rów we wnętrz nych i ze -
wnętrz nych, dal szej po pra wy ja -
ko ści po szcze gól nych ele men -
tów śro do wi ska.

Do ku ment za kła da dzia ła nia
klu czo we do re ali za cji lub ko -
or dy no wa nia przez Me tro po lię
„Si le sia”. Są to np: opra co wa -
nie wy tycz nych w za kre sie za -
go spo da ro wa nia prze strzen ne -
go ob sza ru me tro po li tal ne go
Me tro po lia „Si le sia”, ubie ga nie
się Me tro po lii o or ga ni za cję
Wy sta wy Świa to wej EXPO
po ro ku 2015, czy opra co wa nie
me tro po li tal ne go pro gra mu sty -
pen dial ne go. Wie le za ło żeń do -

ty czy ko mu ni ka cji, moż na tu
wy mie nić pla ny bu do wy sie ci
Mię dzy na ro do wych Dwor ców
Au to bu so wych, Szyb kiej Ko lei
Re gio nal nej na kie run ku
wschód -za chód (Dą bro wa Gór -
ni cza -So sno wiec -Ka to wi ce -
-Gli wi ce) oraz pół noc -po łu dnie
(Ty chy -Ka to wi ce -By tom -Py -
rzo wi ce), po łą cze nia ko le jo we -
go do lot ni ska w Py rzo wi cach,
od ci nek Ka to wi ce – Py rzo wi ce
(Ka to wi ce -Cho rzów -By tom -
-Pie ka ry Śl.-Py rzo wi ce oraz
Gli wi ce -Za brze -By tom) oraz
mo der ni za cję in fra struk tu ry
tram wa jo wej. Wie le kwe sti do -
ty ka dzia łań przy ja znych śro do -
wi sku. Stra te gia po stu lu je opra -
co wa nie me tro po li tal ne go pla -
nu go spo dar ki od pa da mi oraz
stwo rze nie sys te mu go spo dar ki
od pa da mi dla miast Gór no ślą -
skie go Związ ku Me tro po li tal -
ne go wraz z bu do wą za kła dów
ter micz nej uty li za cji od pa dów.
Wy mie nia też bu do wę cen trum
za go spo da ro wa nia osa dów
ście ko wych.

Wśród dzia łań uzu peł nia ją -
cych zna la zły się tak am bit ne
wy zwa nia jak ubie ga nie się
o ty tuł Eu ro pej skiej Sto li cy
Kul tu ry 2016 z Ka to wi ca mi ja -
ko li de rem czy bu do wa in te rak -
tyw ne go mu zeum tech ni ki lub
astro nau ty ki. TTBB

Za pla no wa no roz wój GZM na 15 lat

Stra te gia dla Si le sii



BBaa ttaa lliiaa oo pprraa wwoo ddoo wwyy kkuu ppuu mmiieesszz --
kkaańń pprraa ccooww nnii cczzyycchh,, kkttóó rrąą wwrraazz
zz mmiieesszz kkaańń ccaa mmii NNiiww kkii pprroo wwaa ddzziiłł
PPaann pprrzzeezz ppiięęćć llaatt,, sszzcczzęę śśllii wwiiee ddoo --
bbiiee ggłłaa kkoońń ccaa.. CCiiee sszzyy ssiięę PPaann??
Ogrom nie. De cy zja, o któ rą wal czy li -
śmy, to po wód za rów no do szczę ścia, jak
i ulgi. I to nie tyl ko dla mnie, ale przede
wszyst kim dla – na ra zie – ty siąca lo ka -
to rów z ulic Ko pal nia nej, Woj ska Pol -
skie go, Szy bo wej, Kon sty tu cji i Tu wi ma.
Na mo cy de cy zji wy da nej wresz cie,
po wie lo let nich sta ra niach, przez Za rząd
Ka to wic kie go Hol din gu Wę glo we go,
pierw szych 299 miesz kań na le żą cych
do by łych pra cow ni ków Ko pal ni Wę gla
Ka mien ne go „Niw ka -Mo drze jów”, mo -
że być wy ku pio nych po pre fe ren cyj nych
ce nach przez lo ka to rów, dzię ki któ rym te
miesz ka nia w ogó le wy bu do wa no. Tym
lu dziom się to po pro stu na le ża ło.
Wkrót ce też ure gu lo wa na, po myśl nie dla
lo ka to rów, zo sta nie sy tu acja ko lej nych
trzech blo ków przy ul. Sta cher skie go.
Po tem przyj dzie czas na na stęp ne z nie -
mal ty sią ca pra cow ni czych miesz kań.

CCzzyy mmoo żżee PPaann pprrzzyy bbllii żżyyćć sszzcczzee ggóó --
łłyy ssyy ttuu aaccjjii,, ww kkttóó rreejj ttyy ssiiąą ccee lluu ddzzii
oommaall nniiee zzoo ssttaa łłoo sspprrzzee ddaa nnyycchh rraa --
zzeemm zz wwłłaa ssnnyy mmii mmiieesszz kkaa nniiaa mmii??
Pro blem za czął się wraz z li kwi da cją
ko pal ni. Miesz ka nia jej pra cow ni ków

by ły bu do wa ne od lat 60. Po wsta wa ły
w opar ciu o sys tem two rze nia przy ko -
pal nia nych osie dli za kła do wych. Blo -
ki bu do wa no za pie nią dze z wy pra co -
wa ne go zy sku, mó wiąc w skró cie bu -
do wę fi nan so wa no z pie nię dzy za ło gi
za kła du. Gdy za cza sów rzą dów pre -
mie ra Je rze go Buz ka pod ję to de cy zję
o za mknię ciu ko pal ni, mo im, a tak że
zda niem wie lu fa chow ców od gór nic -
twa wę glo we go nie słusz ną, syn dyk
ma sy upa dło ścio wej roz po czął zgod -
nie z pro ce du rą pro ces zby wa nia
miesz kań. W myśl od po wied nich re -
gu la cji praw nych 1157 lo ka li od sprze -
da no na jem com, czy li człon kom za ło -
gi ko pal ni. Ce nę lo ka li usta no wio no
w opar ciu o ów cze sne prze pi sy o za -
sa dach zby wa nia miesz kań, bę dą cych
wła sno ścią przed się biorstw pań stwo -
wych oraz nie któ rych spół ek han dlo -
wych z udzia łem Skar bu Pań stwa.
Dzię ki te mu więk szość na jem ców mo -
gła ku pić zaj mo wa ne lo ka le, wy bu do -
wa ne za ich prze cież fun du sze, za ce -
nę mak sy ma nie pię ciu pro cent ich
war to ści. Oka za ło się jed nak, iż sprze -
daż 766 miesz kań mu si zo stać wstrzy -
ma na, bo brak ure gu lo wań praw nych
i wła sno ścio wych do te re nu, na ja kim
wy bu do wa no blo ki. Wy szło na jaw, że
grunt ten nie na le ży do hol din gu, a dla
lo ka to rów ozna cza ło to groź bę sprze -

da ży ich miesz kań po ce nach wol no -
ryn ko wych. Dla nas – miesz kań ców,
gór ni ków za mknię tej ko pal ni by łoby
to tra ge dią.

JJaakk bbrroo nnii llii śścciiee ssiięę pprrzzeedd wwiidd mmeemm
tteejj kkaa ttaa ssttrroo ffyy??
Po pierw sze za ło ży li śmy Spo łecz ny Ko -
mi tet Obro ny By łych Pra cow ni ków
– Na jem ców Za so bów Miesz ka nio wych
KWK „Niw ka -Mo drze jów”. Sta ło się
to 30 mar ca 2005 ro ku. Mu sie li śmy tak
uczy nić w związ ku z bra kiem re ak cji
wła ści wych czyn ni ków, co przy kre
– zwłasz cza w re sor cie gór nic twa. Ko -
mi tet zrze szał po nad ty siąc osób. Pierw -
szym suk ce sem by ło nie do pusz cze nie
do pod ję cia przez Ra dę Wie rzy cie li
KWK „Niw ka -Mo drze jów” uchwa ły
na wnio sek Są du Go spo dar cze go w Ka -
to wi cach o sprze da ży przez syn dy ka
miesz kań za kła do wych wraz z lo ka to -
ra mi na wol nym ryn ku lub w dro dze li -
cy ta cji ko mor ni czej. Uchwa ła ta nie zo -
sta ła pod ję ta ze wzglę du na zde cy do wa -
ne pro te sty człon ków ko mi te tu,
po mo gło nam też po par cie władz mia -
sta. Był to jed nak po czą tek trud nej dro -
gi w wal ce o na szą wła sność. Pi sa li śmy
set ki próśb, wnio sków i pe ty cji
do władz Ka to wic kie go Hol din gu Wę -
glo we go, władz wo je wódz kich, mi ni ste -
rial nych, po słów, pre zy den ta RP. Więk -

szość tych ini cja tyw nie przy ni sła efek -
tu, po mi mo ak tyw ne go wspar cia ze
stro ny władz mia sta. Pre zy dent So -
snow ca spo ty kał się z na mi, lo ka to ra mi,
za jął się na szym pro ble mem, mia sto
umoż li wi ło też bez płat ne do radz two
praw ni ków.

CCoo bbyy łłoo ppiieerrww sszzyymm zzwwiiaa ssttuu nneemm
pprrzzee łłaa mmaa nniiaa iimm ppaa ssuu??
Od po cząt ku na szych sta rań mie li śmy
świa do mość, że dro ga do po zy tyw ne -
go dla na jem ców roz wią za nia pro ble -
mu po le ga na wy ku pie nie ru cho mo ści
od syn dy ka przez hol ding lub pod miot
wska za ny przez tę fir mę. Mo gła to być
np. Spół ka Niw ka Mo drze jów, ad mi ni -
stru ją ca po ko pal nia ny mi miesz ka nia mi.
Ope ra cja ta nie ob cią ża łaby hol din gu,
bo wy asy gno wa ne środ ki zo sta łyby
prak tycz nie w ca ło ści od zy ska ne
w trak cie sprze da ży lo ka li. Świa teł -
kiem w tu ne lu by ła de cy zja Wal ne go
Zgro ma dze nia Ak cjo na riu szy Ka to wic -
kie go Hol din gu Wę glo we go, któ re zgo -
dzi ło się na za war cie przez za rząd hol -
din gu i mia sto So sno wiec no ta rial nej
wy mia ny grun tów. To przy spie szy ło
de cy zję, któ rą dziś mo że my świę to wać.

MMaa PPaann żżaall ddoo rree ssoorr ttuu ggóórr nniicc ttwwaa,,
żżee ccaa łłaa sspprraa wwaa cciiąą ggnnęę łłaa ssiięę ttaakk
ddłłuu ggoo??

To wła śnie w ge stii hol din gu po zo sta -
wa ło na pra wie nie krzywd, ja kich do -
zna li miesz kań cy po łu dnio we go So -
snow ca od chwi li po wsta nia hol din gu.
To prze cież za rząd hol din gu pod jął de -
cy zję o za mknię ciu ko pal ni, któ ra ma -
jąc udo ku men to wa ne za so by tech nicz -
ne, oce nia ne na 50 mi lio nów ton wę gla,
mo głaby świet nie pro spe ro wać. Po su -
nię cie to bo le śnie do tknę ło ty sią ce
miesz kań ców Niw ki, Mo drze jo wa, Ję -
zo ra, Dań dów ki, Bo br ka i Bo ru, któ rzy
na gle stra ci li pra cę, a mo gli stra cić tak -
że miesz ka nia. Ca łe szczę ście, że do te -
go ostat nie go nie do szło.

DDzziięę kkuu jjęę zzaa rroozz mmoo wwęę..

RRoozz mmaa wwiiaałł:: TToo mmaasszz BBiiee nneekk

Wy wal czy li swo je!
Roz mo wa z rad nym ZZyygg mmuunn tteemm WWiitt kkooww sskkiimm
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Polityka mieszkaniowa 
przyjęta
Pod czas dwóch se sji przy szło
ob ra do wać so sno wiec kim rad -
nym w ostat nim mie sią cu.
Pierw sza z se sji – przed świą -
tecz na – zo sta ła zdo mi no wa -
na przez po li ty kę miesz ka nio wą
oraz… pod wyż kę dla pre zy den -
ta mia sta. 

Se sja nad zwy czaj na z 31
mar ca zo sta ła po świę co na tyl ko
jed ne mu te ma to wi, zmia nie
w bu dże cie, któ ra po zwo li ła
na zna le zie nie pie nię dzy ko -
niecz nych do wy mia ny okien
w so sno wiec kich pla ców kach
oświa to wych. 

475 zło tych roz grza ło umy sły
so sno wiec kich rad nych jesz cze
za nim do se sji do szło. Wnio sek
rad nych le wi cy po ja wił się
w mo men cie, gdy o pod wyż ce
nie chcie li sły szeć ani pre zy dent
Ka zi mierz Gór ski, ani pierw szy
wnio sko daw ca prze wod ni czą cy
RM Da niel Mi kla siń ski. Wzrost
upo sa że nia pre zy denc kie go, nie
pod no szo no go od 2 lat, jak się
oka za ło nie mógł być zgło szo ny
przez prze wod ni czą ce go ze
wzglę dów for mal nych. W tej sy -
tu acji rad ni sze ro ko ro zu mia nej
le wi cy zgło si li ta ki wnio sek.
Przy po par ciu SLD i PIRS, oraz
gło sie wstrzy mu ją cym się człon -

ków klu bu PO (prze ciw by li tyl -
ko Ka rol Wi niar ski oraz rad ny
PiS Krzysz tof Ha ła dus), wnio -
sek prze szedł. Za nim to jed nak
na stą pi ło pre zy dent Gór ski po -
pro sił rad nych o wy co fa nie się
z po my słu. 

Nie mniej emo cjo nu ją ca dys -
ku sja wy wią za ła się pod czas
gło so wa nia nad pro jek tem do ty -
czą cym „Po li ty ki Miesz ka nio -
wej gmi ny So sno wiec”. Zgod nie
z umo wą po mię dzy klu bem PO
a pre zy den tem z za pi sów
uchwa ły wy co fa no tekst: „Wy łą -
cza się ze sprze da ży na rzecz na -
jem ców lo ka le miesz kal ne w bu -
dyn kach na le żą cych w 100 proc.
do Gmi ny, z wy jąt kiem sy tu acji,
gdy co naj mniej 50 proc. lo ka to -
rów za de kla ru je wy kup miesz -
kań i zło ży sto sow ne oświad cze -
nie w tej spra wie”. Dla miesz -
kań ców ozna cza to ty le, że nie
bę dzie ogra ni czeń w sprze da ży
lo ka li ko mu nal nych, po za ty mi
prze zna czo ny mi na ce le so cjal -
ne gmi ny i jej miesz kań ców. 

Za nim sa la se syj na za mie ni -
ła się w po le słow nych po ty -
czek, raj com uda ło się bez
więk szych zgrzy tów pod jąć
uchwa łę o nada niu na zwy
„Ron da So li dar no ści” skrzy żo -

wa niu przy zbie gu ulic Or ląt
Lwow skich i Woj ska Pol skie go
w So snow cu. 

Choć po mysł nie spodo bał
się rad nym PIRS – Ma ciej Ada -
miec mó wił wręcz, że nie wol -
no sprze da wać miesz kań, któ -
rych jest nie wie le pod kre śla jąc,
że uszczu pli to ma ją tek mia sta,
to po par cie rad nych PO oraz
SLD zde cy do wa ło o przy ję ciu
pro gra mu. 

– To je dy ne roz wią za nie, by
So sno wiec wy szedł z lo ka lo -
wych ta ra pa tów. Przy oka zji
war to uświa da miać miesz kań -
ców, że przy wi lej wła sno ści to
tak że sze reg obo wiąz ków – mó -
wił Krzysz tof Ha ła dus z PiS.

Rad ni zde cy do wa li tak że, że
zaj mą się pro ble mem miesz kań -
ców Pla cu Ko ściusz ki w So -
snow cu, któ rzy po zmia nie wła -
ści cie la bu dyn ku bo ją się o to,
czy bę dą w nim da lej mo gli
miesz kać. Ich spra wą zaj mie się
naj bliż sza Ko mi sja Go spo dar ki
Ko mu nal nej.

Pod czas nad zwy czaj nej se sji
po obiet ni cy zło żo nej przez pre -
zy den ta Ka zi mie rza Gór skie go
rad nym, mó wią cej o tym, że
do ma ja znaj dzie się do dat ko wy
mi lion zło tych na ter mo mo der -

ni za cję szkół, rad ni przy ję li (26
„za”, 1 oso ba się wstrzy ma ła
od gło su) pro po no wa ne zmia ny
w bu dże cie So snow ca. 

– W bu dże cie ma my 2,8 mln
na re mon ty szkół, ale zi ma spra -
wi ła, że po trze by pla có wek są

więk sze. Chce my za cho wać pie -
nią dze na re mon ty. One zo sta ją,
ale bra ku je pie nię dzy na wy -
mia nę okien. To czą się jed nak
te raz prze tar gi, w bran ży bu -
dow la nej jest mniej sze za po trze -
bo wa nie na ro bo ty, li czę że

z prze tar gów uda nam się za osz -
czę dzić. Do ma ja na pew no ten
mi lion zło tych znaj dzie my
– pod kre ślał pre zy dent Ka zi -
mierz Gór ski. 

TTeekksstt ii ffoo ttoo:: JJaa rroo ssłłaaww AAddaamm sskkii

RRaaddnnii zzddeeccyyddoowwaallii ssiięę nnaa pprrzzyyjjęęcciiee ppoopprraawwkkii pprreezzyyddeennttaa KKaazziimmiieerrzzaa GGóórrsskkiieeggoo ww kkwweessttiiii
bbuuddżżeettuu
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Każ dy, kto chce przejść na eme ry -
tu rę czy ren tę, mu si do peł nić wy -
ma ga ne for mal no ści. for mal no ści.
Przy po mi na my, ja kie przy szy ły
eme ryt lub ren ci sta po wi nien pod -
jąć dzia ła nia. 

A więc przede wszyst kim na -
le ży zło żyć w ZUS wnio sek. Bo -
wiem po stę po wa nie o przy zna nie
eme ry tu ry wsz czy na się na pod sta -
wie wnio sku oso by za in te re so wa -
nej – z wy jąt kiem eme ry tu ry przy -
zna wa nej z urzę du ren ci stom, któ -
rzy ukoń czy li po wszech ny wiek
eme ry tal ny, czy li 60 lat w przy -
pad ku ko biet i 65 lat w przy pad ku
męż czyzn. 

Za kład Ubez pie czeń Spo łecz -
nych opra co wał for mu larz wnio -
sku ZUS Rp -1 – wnio sek o eme -
ry tu rę/ren tę z ty tu łu nie zdol no ści
do pra cy. Ta ki for mu larz moż -
na uzy skać w pla ców kach ZUS
lub wy dru ko wać ze stro ny in ter ne -
to wej ZUS: www.zus.pl.

Wnio sek po wi nien być wy peł -
nio ny dru ko wa ny mi li te ra mi.
Przed wy peł nie niem war to za po -
znać się z za miesz czo ną we wnio -
sku in for ma cją o spo so bie wy peł -
nie nia. Oprócz sta ran ne go i czy tel -
ne go wy peł nie nia for mu la rza
wnio sku, na le ży pa mię tać o pod -

pi sie oso by upraw nio nej do zgło -
sze nia wnio sku. Bo wiem po stę -
po wa nie o przy zna nie eme ry tu ry
mo że być wsz czę te przez ZUS
nie tyl ko na wnio sek oso by za in -

te re so wa nej. Zda rza ją się prze cież
przy pad ki, kie dy ta ka oso ba ma
np. trud no ści z po ru sza niem się.
Dla te go wnio sek mo że być zgło -
szo ny przez peł no moc ni ka. Na to -
miast peł no moc ni kiem mo że być
każ da oso ba fi zycz na, któ ra nie
jest ogra ni czo na w zdol no ści
do czyn no ści praw nych i dzia ła
na pod sta wie peł no moc nic twa.
Peł no moc nic two mu si być udzie -
lo ne przez sa me go za in te re so wa -
ne go na pi śmie.

Oprócz wy peł nie nia for mu la -
rza wnio sku ko niecz ne jest tak że
wy peł nie nie „Kwe stio na riu sza do -
ty czą ce go okre sów skład ko wych
i nie skład ko wych”, czy li for mu la -
rza ZUS Rp -6, w któ rym oprócz
da nych per so nal nych na le ży za -
mie ścić in for ma cje o prze by tych
okre sach skład ko wych i nie skład -
ko wych oraz in for ma cje o do ku -
men tach, ja kie przed kła da ne są
na po twier dze nie tych okre sów. 

Dla ce lów eme ry tal nych do -
ku men ta mi po twier dza ją cy mi
okres za trud nie nia -ubez pie cze -
nia są m.in.: pi sem ne za świad -
cze nie za kła du pra cy, czy li pra -
co daw cy, świa dec twa pra cy lub
le gi ty ma cja ubez pie cze nio wa za -
wie ra ją ca od po wied nie wpi sy:
da tę roz po czę cia i za koń cze nia
pra cy, ro dzaj wy ko ny wa nej pra -
cy i jej wy miar, pie cząt kę za kła -
du pra cy oraz pod pis i pie cząt kę

służ bo wą pra co daw cy lub upo -
waż nio ne go pra cow ni ka. Do po -
twier dze nia okre sów za trud nie -
nia mo gą słu żyć tak że do wo dy
po śred nie, jak np. wpi sy w daw -
niej uży wa nych do wo dach oso bi -
stych, le gi ty ma cjach służ bo -
wych, umo wy o pra cę, lub in ne
pi sma za kła du pra cy kie ro wa ne
do za in te re so wa ne go w trak cie
za trud nie nia – je że li na ich pod -
sta wie moż na usta lić fak tycz ny
okres za trud nie nia.

Je śli nie uda ło się zgro ma dzić
do ku men tów ze wszyst kich lat za -
trud nie nia, w nie któ rych przy pad -
kach do pusz cza się prze pro wa dze -
nie do wo du z ze znań świad ków.
Za in te re so wa ny ubie ga ją cy się
o eme ry tu rę mu si wów czas zło żyć
oświad cze nie o bra ku od po wied -
nich do ku men tów, in for mu jąc
o przy czy nach unie moż li wia ją cych
ich uzy ska nie oraz wska zać ze zna -
nie dwóch świad ków, naj le piej
daw nych współ pra cow ni ków. Ze -
zna nia świad ków mo gą jed nak do -
ty czyć wy łącz nie okre sów za trud -
nie nia przed 15 li sto pa da 1991 r.
Ze zna nia mi świad ków mo gą być
po nad to udo wod nio ne okre sy za -
trud nie nia pra cow ni ków mło do cia -
nych przy pa da ją ce przed 1 stycz -
nia 1975 r., okre sy pra cy przy mu -
so wej wy ko ny wa nej na rzecz
hi tle row skich Nie miec w okre sie
dru giej woj ny świa to wej na roz kaz
władz alianc kich do 31 grud -
nia 1945 r. lub na ob sza rze by łe go
ZSRR w okre sie od 17 wrze -
śnia 1939 r. do 31 grud nia 1956 r.,
jak rów nież okre sy za trud nie nia

osób, któ rych do ku men ty ule gły
znisz cze niu. 

Do usta le nia eme ry tu ry waż ne
są rów nież okre sy nie skład ko we.
Okre sy te po twier dza bar dzo sze ro -
ki wa chlarz do ku men tów, np. za -
świad cze nie o okre sach po bie ra nia
za sił ków cho ro bo wych, ak ty uro -
dze nia dzie ci w przy pad ku ko biet,
za świad cze nie o okre sach od by wa -
nia stu diów. Do kład ne in for ma cje
na ten te mat znaj du ją się napo da nej
wcześniej stro nie in ter ne to wej ZUS. 

ZUS przy zna je eme ry tu rę
od mie sią ca, w któ rym zo sta nie
zgło szo ny wnio sek, nie wcze śniej
jed nak niż od dnia, w któ rym zo -
sta ną speł nio ne wszyst kie wy ma -
ga ne wa run ki.

Prze cho dze nie na eme ry tu rę – krok po kro ku

reklama
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- wycieczki szkolne z programami 
edukacyjnymi

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

przedszkolaków

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

OOffeerruujjeemmyy::

reklama

WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA DZIAŁ LOKALI UŻYTKOWYCH pokój nr 44;  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 

LLpp..

11..

22..

33..

44..

55..

66..

77..

88..

99..

1100..

1111..

1122..

1133..

AAdd rreess lloo kkaa lluu

3 – go Maja 35a

3 – go Maja 15/I

3 – go Maja 15/I

Targowa 16

Kołłątaja 9

Kierocińskiej 8 - garaż

Komandosów 5

Saperów 5,5a 

Saperów 5

Dobrzańskiego 124  I p. 

Orląt Lwowskich 18

Królowej Jadwigi 2

Wspólna 22
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32,26

229,63

278,01

53,27

24,00

15,95

197,01

od 4,14 do 5,60

21,50

11,50; 18,50

19,20; 15,60

18,00

8,41

7,00

WWyy ppoo ssaa żżee nniiee lloo kkaa lluu

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, c.o.

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, c.o.

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna 

_

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc

Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna              i wodna

Instalacja elektryczna, wc wspólne z innymi użytkownikami budynku,

c.o. – kotłownia lokalna

-

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc wspólne z innymi

użytkownikami

Instalacja elektryczna, c.o.

UUWWAAGGII

Lokal usytuowany w piwnicy od strony zaplecza

Lokal usytuowany od strony frontowej budynku. Najemca zobowiązany będzie do przeprowadzenia następujących prac:

1. Rozdział instalacji elektrycznej, 2. Rozdział instalacji c. o., 3. Wydzielenie przedmiotowej powierzchni, 4. Rozdział i rozprowadzenie

instalacji wodno – kanalizacyjnej, 5. Wykonanie wejścia do lokalu od strony ulicy 3 – go Maja. Wszelkie prace remontowo – adaptacyjne

w przedmiotowym lokalu należy wykonać na własny koszt i własnym staraniem bez prawa do zwrotu poniesionych nakładów. Plan

sytuacyjny pomieszczeń do wglądu w siedzibie MZZL – ZB w Dziale Lokali Użytkowych pok. nr 44

Wejście do lokalu od strony ulicy Warszawskiej. Najemca zobowiązany będzie do przeprowadzenia następujących prac:

1. Rozdział instalacji elektrycznej, 2. Rozdział instalacji c. o., 3. Wydzielenie przedmiotowej powierzchni, 4. Rozdział i rozprowadzenie

instalacji wodno – kanalizacyjnej. Wszelkie prace remontowo – adaptacyjne w przedmiotowym lokalu należy wykonać na własny koszt

i własnym staraniem bez prawa do zwrotu poniesionych nakładów. Plan sytuacyjny pomieszczeń do wglądu w siedzibie MZZL – ZB

w Dziale Lokali Użytkowych pok. nr 44

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

Lokal usytuowany na parterze od strony frontowej budynku. 

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

zgodne z przeznaczeniem

Lokal usytuowany w piwnicy w budynku mieszkalnym. 

3 boksy garażowe usytuowane w budynkach mieszkalnych

Garaż usytuowany w budynku mieszkalnym

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

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

Garaż wolnostojący usytuowany na posesji przy budynku. Wymagane użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Lokal usytuowany na parterze w klatce schodowej

Lokal usytuowany w bramie. Instalacja elektryczna do sprawdzenia

SSttaawwkkaa
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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: 

Za pra sza my so sno wiec kie szko -
ły pod sta wo we oraz gim na zja
do wzię cia udzia łu w kon kur sie
„Bądź Bez piecz ny”. 

Ce lem kon kur su jest pro pa -
go wa nie wie dzy z za kre su rzą do -
we go pro gra mu za po bie ga nia
prze stęp czo ści i aspo łecz nych
za cho wań „Ra zem Bez piecz -
niej” oraz za gad nień sze ro ko ro -
zu mia ne go bez pie czeń stwa do -
ty czą cych za kre su pra cy po li cji. 

– Kon kurs ma cha rak ter
otwar ty i od by wa się w 2 ka te go -
riach: ucznio wie szkół pod sta -
wo wych (V i VI kla sy) i ucznio -
wie gim na zjów. Szko ły, któ re
przy stą pią do kon kur su do ko na -
ją zgło sze nia wy ty po wa nych
uczniów (do 3 osób w każ dej ka -
te go rii) w ter mi nie do koń ca

kwiet nia 2010 ro ku.   Kon kurs
zo sta nie prze pro wa dzo ny w for -
mie pi sem nej w ma ju – in for mu -
je Wal de mar Ko złow ski, na czel -
nik Wy dzia łu Bez pie czeń stwa
i Za rzą dza nia UM w So snow cu.

Zgło sze nia uczest ni ków na le -
ży prze słać do Wy dzia łu Bez pie -
czeń stwa i Za rzą dza nia Kry zy so -
we go Urzę du Miej skie go w So -
snow cu, ul. Rzeź ni cza 12, e -ma il:
wzk@um.so sno wiec.pl
tel. 292 02 96.

Or ga ni za to ra mi kon kur su są:
Urząd Miej ski w So snow cu
– Wy dział Bez pie czeń stwa i Za -
rzą dza nia Kry zy so we go oraz
Wy dział Edu ka cji, Ko men da
Miej ska Po li cji w So snow cu
i Ko men da Miej ska Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej w So snow cu. KKPP

Bądź bezpieczny



W dniach 23-25 mar ca w Ber li -
nie od by ło się „Eu ro pej skie Fo -
rum In no wa cyj nej Edu ka cji”,
w któ rym uczest ni czy ła na uczy -
ciel ka ma te ma ty ki   ze Szko ły
Pod sta wo wej nr 6 w So snow cu
pa ni Ga brie la Źra łek – lau re at
pol skiej edy cji kon kur su „In no -
wa cyj ny Na uczy ciel 2009”. Mi -
ło nam po in for mo wać, że na -
uczy ciel ka so sno wiec kiej szko ły
otrzy ma ła na gro dę głów ną Edu -
ca tors” Cho ice przy zna wa -
na w wy ni ku gło so wa nia wszyst -
kich uczest ni ków fo rum.

W cią gu trzech dni uczest ni -
cy bra li udział w wy kła dach,
warsz ta tach, pre zen ta cjach oraz
zwie dza li jed ną z ber liń skich
szkół. Naj waż niej szym jed nak
punk tem fo rum by ła wy sta wa,
na któ rej 130 na uczy cie li z 41
kra jów eu ro pej skich przed sta wia -
ło 76 pro jek tów edu ka cyj nych,
uzna nych w ich kra jach za naj -
lep sze, a któ re pod da no kon kur -
so wej oce nie. Ga brie la Źra łek
przed sta wia ła pro jekt re ali zo wa -
ny w Szko le Pod sta wo wej nr 6
w So snow cu, obej mu ją cy Klub
Mło de go Fo to gra fa oraz Szkol ny
Kon kurs Fo to gra ficz ny MI GAW -
KA. Od wie dza ją cym pol skie sto -

isko za pre zen to wa ne zo sta ły: fo -
to gra fie zro bio ne przez uczniów,
stro na in ter ne to wa klu bu, idea
kon kur su fo to gra ficz ne go i in ter -
ne to wy spo sób gło so wa nia
na naj lep sze pra ce. Po nad to go -
ście mo gli usły szeć o or ga ni zo -
wa nych dla uczniów ple ne rach
fo to gra ficz nych, o po szu ki wa -
niach cie ka wych obiek tów do fo -
to gra fo wa nia, szkol nej wy sta wie
fo to gra fii, a tak że o wdra ża niu
uczniów do ob słu gi pro gra mów
słu żą cych do ob rób ki zdjęć. Wy -
da rze niem pod su mo wu ją cym fo -
rum by ła uro czy sta ga la, w trak -
cie któ rej wrę czo no na gro dy
w trzech ka te go riach: In no va tion
in Com mu ni ty, In no va tion in
Con tent i In no va tion in Col la bo -
ra tion oraz na gro dę głów ną Edu -
ca tors Cho ice przy zna wa -
na w wy ni ku gło so wa nia wszyst -
kich uczest ni ków fo rum. Tę
wła śnie na gro dę zdo by ła pa ni
Ga brie la Źra łek. Dzię ki te mu
wy róż nie niu bę dzie re pre zen to -
wać Pol skę oraz ca łą Eu ro pę
na Świa to wym Fo rum In no wa -
cyj nych Na uczy cie li, któ re od bę -
dzie się w tym ro ku w paź dzier -
ni ku w Ca pe Town Re pu bli ce Po -
łu dnio wej Afry ki. KKPP

Zwy cię stwo  na „VII Eu ro pej skim Fo rum In no wa cyj nej Edu ka cji”

Sukces sosnowieckiego pedagoga
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2 kwiet nia uro dzi ny 106 lat ob -
cho dzi ła miesz kan ka So snow ca
Pa ni He le na Kał ku siń ska. 

So le ni zant ka, z do mu Li piń -
ska, jest cór ką Igna ce go i An to -
ni ny rod. Ta łaj. Uro dzi ła się
w 1904 ro ku w Orze chów ce ko -
ła Ra do mia, gdzie spę dzi ła la ta
swo je go dzie ciń stwa i mło do ści
pra cu jąc ra zem z ro dzeń stwem
na go spo dar stwie ro dzi ców.
Mia ła licz ne ro dzeń stwo: sześć
sióstr i jed ne go bra ta. 

Mąż Pa ni He le ny, Sta ni sław
pra co wał w warsz ta cie rze mieśl -
ni czym. Zmarł ma jąc 92 la ta ja -
ko ró wie śnik na sze go mia sta
otrzy mu jąc dy plom w 90-le cie
nada nia praw miej skich. 

Pa ni He le na jest z na tu ry oso -
bą po god ną i nie kon f1ik to wą,
z sza cun kiem i życz li wo ścią
zwra ca się do wszyst kich lu dzi.
Za wsze w ży ciu umia ła od róż nić
do bro od zła oraz w do brym
zdro wiu i kon dy cji psy chicz nej
do cze ka ła ko lej ne go Ju bi le uszu. 

Miesz ka z cór ką, od wie dza -
na jest czę sto przez licz ne młod -
sze po ko le nie swo ich naj bliż -
szych, dzie ląc się swo imi do -
świad cze nia mi i ra da mi. Z oka zji
świę ta, za cna so le ni zant ka z rąk
Ka zi mie rza Gór skie go, pre zy -
den ta So snow ca, otrzy ma ła na -
gro dę ju bi le uszo wą wraz z dy plo -
mem. Do ży czeń do łą cza się re -
dak cja „Ku rie ra Miej skie go”. UU

Pięk ny ju bi le usz

Sze ro kie ścież ki ro we ro we,
przy sta nie dla łó dek i ka ja ków,
mo lo i bo iska do gier ze spo ło -
wych – tak w nie da le kiej przy -
szło ści wy glą dać bę dzie no wo -
cze sna in fra struk tu ra spor to wa
i re kre acyj na, po wsta ją ca już
wo kół akwe nu Po go ria III w Dą -
bro wie Gór ni czej. Pra ce
przy mo der ni za cji roz po czę ły
się kil ka ty go dni te mu.

Z po cząt kiem mar ca ru szy ła
re ali za cja pro jek tu „Roz bu do wa
Cen trum Spor tów Let nich – Po -
go ria”. Pierw szych re zul ta tów in -
we sty cji moż na spo dzie wać się
przed wa ka cja mi. Zgod nie z za -
po wie dzia mi dą brow skie go ma -
gi stra tu, do te go cza su ma ją zo -
stać ukoń czo ne ścież ki ro we ro we
wo kół zbior ni ka wod ne go. Tra sy

dla ro we rzy stów ma ją mieć
po trzy me try sze ro ko ści, na ich
po bo czach znaj dą się też ław ki
i miej sca do od po czyn ku dla
zmę czo nych ko la rzy i rol ka rzy,
bo tak że oni bę dą mo gli ko rzy -
stać z bu do wa nych obec nie tras. 

– Łącz nie po wsta nie 30 ki lo -
me trów ście żek, wy ko na nych
z as fal tu i kost ki – in for mu je biu -
ro pra so we Urzę du Mia sta
w Dą bro wie Gór ni czej. – Tra sy
te po łą czą Po go rię III z są sied ni -
mi mia sta mi Za głę bia, więc
dzię ki uła twio ne mu do jaz do wi
z Cen trum Spor tów Let nich bę -
dą mo gli ko rzy stać wszy scy Za -
głę bia cy. Wraz z tra sa mi po wsta -
ną punk ty wi do ko we i bi wa ko -
we, ele men ty ma łej ar chi tek tu ry,
a sa me tra sy bę dą do brze ozna -

ko wa ne dzię ki ta bli com in for -
ma cyj nym i ma pom. W ra mach
in we sty cji po wsta nie rów nież in -
fra struk tu ra spor to wa w Ośrod -
ku Spor tów Let nich w Par ku
Zie lo na.

Ko lej ny etap in we sty cji re -
ali zo wa ny bę dzie na prze ło mie
czerw ca i lip ca 2010. Tu pla ny
są jesz cze bar dziej im po nu ją ce.
Wy ko naw ca pro jek tu zbu du je
no wo cze sną przy stań, gdzie
znaj dą się miej sca do cu mo wa -
nia ka ja ków, ro we rów wod nych
i łó dek. Za raz przy niej znaj dzie
się bu dy nek so cjal ny dla ra tow -
ni ków oraz po rząd ne szat nie
i to a le ty. Po wsta nie mo lo spa ce -
ro we, a z my ślą o naj młod szych
miesz kań cach re gio nu wy bu do -
wa ne zo sta ną pla ce za baw. Bę -

dzie też nie mal ki lo me tro wa
pro me na da, po wsta ną bo iska
do pił ki noż nej i siat ko wej oraz
kor ty do bad min to na. Pla ża
nad akwe nem bę dzie też szer -
sza niż obec nie.

Zmia ny zaj dą też w Par ku
Zie lo na. Sta nie tam wia ta na ka -
ja ki, to wa rzy szyć jej bę dzie ska -
te park i miej sce do im prez
na wol nym po wie trzu.

Łącz nie in we sty cja kosz to -

wać ma nie ca łe 24 mln zł. Po -
nad 80 pro cent tej su my to pie -
nią dze przy zna ne z Unii Eu ro -
pej skiej na roz wój wo je wódz twa
ślą skie go. Ca łość ro bót ma za -
koń czyć się w paź dzier ni ku. TTBB

Pierw sze efek ty prac zo ba czy my już przed wa ka cja mi

Pogoria bardziej otwarta
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Re jo no we Przed się bior stwo Wo do cią gów
i Ka na li za cji w So snow cu Spół ka Ak cyj -
na przed sta wia Ta ry fy dla zbio ro we go za -
opa trze nia w wo dę i zbio ro we go od pro wa -
dza nia ście ków, w tym ce nę i staw ki opłat
abo na men to wych za zbio ro we za opa trze nie
w wo dę i zbio ro we od pro wa dza nie ście ków
obo wią zu ją cych na te re nie Gmi ny So sno -
wiec na okres od dnia 01 ma ja 2010 do 30
kwiet nia 2011r. Ta ry fy okre śla ją tak że wa -
run ki ich sto so wa nia. Wszel kie okre śle nia
od no szą ce się do struk tur ta ry fo wych, ro -
dza jów ta ryf i me to do lo gii nie zbęd nych
przy cho dów, uży te w tek ście po cho dzą
z usta wy lub roz po rzą dze nia opi sa ne go
w pkt. 2 Ta ry fy.

11.. RRoo ddzzaa jjee pprroo wwaa ddzzoo nneejj ddzziiaa łłaall nnoo śśccii.. 
Re jo no we Przed się bior stwo Wo do cią gów
i Ka na li za cji w So snow cu Spół ka Ak cyj -
na pro wa dzi dzia łal ność w za kre sie zbio ro -
we go za opa trze nia w wo dę i zbio ro we go
od pro wa dza nia ście ków na pod sta wie Ze -
zwo le nia wy da ne go De cy zją Za rzą du Gmi -
ny So sno wiec Nr 1/2002 z dnia 16 paź -
dzier ni ka 2002 ro ku, zak tu ali zo wa ne go De -
cy zją Pre zy den ta Mia sta So snow ca
Nr 1/2006 z dnia 27 lip ca 2006r. Przed się -
bior stwo ma obo wią zek za pew nić zdol ność
po sia da nych urzą dzeń wo do cią go wych i ka -
na li za cyj nych do re ali za cji do staw wo dy
w wy ma ga nej ilo ści i pod od po wied nim ci -
śnie niem oraz do staw wo dy, od bio ru
i oczysz cza nia ście ków w spo sób cią gły
i nie za wod ny, a tak że za pew nić na le ży tą ja -
kość do star cza nej wo dy i od pro wa dza nych
ście ków. Po wyż sze obo wiąz ki Spół ka speł -
nia ma jąc na uwa dze ochro nę in te re sów od -
bior ców usług oraz wy ma ga nia ochro ny
śro do wi ska, a tak że opty ma li za cję kosz tów. 
Przed mio tem dzia ła nia Przed się bior stwa
w za kre sie zbio ro we go za opa trze nia w wo -
dę i zbio ro we go od pro wa dza nia ście ków
jest:
Po bór, uzdat nia nie i do star cza nie wo dy
(PKD 36.00. Z), 
Od pro wa dza nie i oczysz cza nie ście ków
(PKD 37.00. Z). 

22.. RRoo ddzzaajj ii ssttrruukk ttuu rraa ttaa rryyff..
Obec nie wnio sko wa ną kal ku la cję cen i sta -
wek opłat abo na men to wych – zgod nie 
z prze pi sa mi Roz po rzą dze nia Mi ni stra Bu -
dow nic twa z dnia 28 czerw ca 2006r. 
w spra wie okre śle nia ta ryf, wzo ru wnio sku
o za twier dze nie ta ryf oraz wa run ków roz li -
czeń za zbio ro we za opa trze nie w wo dę
i zbio ro we od pro wa dza nie ście ków (Dz. U.
z 2006 r. Nr 127 poz. 886) – opar to na war -
to ści nie zbęd nych przy cho dów. Uzy ska nie
nie zbęd nych przy cho dów z ta ryf jest ko -
niecz ne do po kry cia kosz tów bie żą cej eks -
plo ata cji i utrzy ma nia urzą dzeń wo do cią go -
wo -ka na li za cyj nych. Szcze gó ły kal ku la cji
przed sta wio no w Ta be li C oraz w Ta be li F.
Zgod nie z Usta wą z dnia 7 czerw ca 2001r.
o zbio ro wym za opa trze niu w wo dę i zbio -
ro wym od pro wa dza niu ście ków z póź niej -
szy mi zmia na mi, ta ry fy zo sta ły za pro jek to -
wa ne w spo sób za pew nia ją cy:
– uzy ska nie nie zbęd nych przy cho dów,
– ochro nę od bior ców usług przed nie uza -

sad nio nym wzro stem opłat i cen,
– eli mi no wa nie sub sy dio wa nia skro śne go,
– mo ty wo wa nie od bior ców usług do ra cjo -
nal ne go użyt ko wa nia wo dy i ogra ni cza nia
za nie czysz cze nia ście ków,
– ła twość ob li cza nia i spraw dza nia przez

od bior ców usług wy so ko ści opłat i cen ich
do ty czą cych.
Uwzględ nia jąc po wyż sze, w za kre sie zbio -
ro we go za opa trze nia w wo dę i zbio ro we go
od pro wa dza nia ście ków wy ło nio no ta ry fę
jed no li tą wie lo czło no wą, obej mu ją cą
wszyst kich od bior ców usług z wy łą cze niem
od bior ców hur to wych i do star cza ją cych nie -
czy sto ści płyn ne do sta cji zlew nej z te re nów
nie ska na li zo wa nych.
33.. TTaa rryy ffoo wwee ggrruu ppyy oodd bbiioorr ccóóww uussłłuugg.. 
Uwzględ nia jąc spo sób ko rzy sta nia z urzą -
dzeń wo do cią go wych i ka na li za cyj nych,
a tak że kosz ty za opa trze nia w wo dę i od pro -
wa dza nia ście ków, (np. ko szy eks plo ata cji
i utrzy ma nia urzą dzeń wo do cią go wo – ka -
na li za cyj nych, za ku pu wo dy od pro du cen ta)
wy ło nio no za sad ni czo jed ną pod sta wo wą
gru pę ta ry fo wą od bior ców usług w za kre -
sie zbio ro we go za opa trze nia w wo dę jak
i zbio ro we go od pro wa dza nia ście ków.
Obej mu je ona za rów no od bior ców ja ki mi

są go spo dar stwa do mo we, od bior cy prze -
my sło wi, a tak że od bior cy po zo sta li. 

44.. RRoo ddzzaa jjee ii wwyy ssoo kkoośśćć cceenn ii ssttaa wweekk ooppłłaatt.. 
Przy roz li cze niach za zbio ro we za opa trze -
nie w wo dę dla od bior ców usług obo wią zu -
je ta ry fa jed no li ta wie lo czło no wa skła da ją -
ca się:
z ce ny wy ra żo nej w zło tych za m3 do star -
cza nej wo dy na pod sta wie wska zań wo do -
mie rza lub na pod sta wie prze cięt nych norm
zu ży cia wo dy okre ślo nych w prze pi sach, 
staw ki opła ty abo na men to wej na od bior cę
nie za leż nej od ilo ści do star cza nej wo dy
– pła co nej bez wzglę du na roz mia ry do ko -
na ne go po bo ru wo dy lub też je go cał ko wi -
te go bra ku, wy ra ża nej w zło tych za mie siąc
lub kwar tał na każ dy punkt.
Staw ka opła ty abo na men to wej opra co wa -
na jest na pod sta wie kosz tów:
a). od czy tu wo do mie rza, 
b). roz li cze nia na leż no ści. 
Roz róż nia my na stę pu ją ce opła ty abo na -
men to we na od bior cę:

w roz li cze niach mie sięcz nych za każ dy
punkt opo mia ro wa ny wo do mie rzem głów -
nym,
w roz li cze niach kwar tal nych za każ dy
punkt opo mia ro wa ny wo do mie rzem głów -
nym,
w roz li cze niach mie sięcz nych za każ dy
punkt opo mia ro wa ny przez wo do mierz do -
dat ko wy słu żą cy po mia ro wi ilo ści wo dy
bez pow rot nie zu ży tej np. wo do mierz do dat -
ko wy do ogro du. Wo do mierz do dat ko wy
jest mon to wa ny na koszt od bior cy w miej -
scu uzgod nio nym z RPWiK So sno -
wiec S.A. w roz li cze niach mie sięcz nych
za każ dy punkt opo mia ro wa ny przez wo do -
mierz do dat ko wy za mon to wa ny zgod nie
z art. 6 ust. 6 usta wy, gdzie wy stę pu je jed no -
cze sne roz li cze nie z RPWiK So sno -
wiec S.A. z wo do mie rza głów ne go bę dą ce -
go wła sno ścią przed się bior stwa w roz li cze -
niach mie sięcz nych za ry czałt na li cza ny
we dług norm zu ży cia wo dy.
Wo da na ce le prze ciw po ża ro we jest roz li -
cza na na pod sta wie trój stron nej umo wy:

Gmi ny So sno wiec, Ko men dy Miej skiej
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, RPWiK So -
sno wiec S.A. we dług sta wek w ta be li 1
poz. 1. 
Przy roz li cze niach usług dla wszyst kich od -
bior ców zwią za nych ze zbio ro wym od pro -
wa dza niem ście ków ma za sto so wa nie ta ry -
fa jed no li ta wie lo czło no wa skła da ją ca się z:
ce ny wy ra żo nej w zło tych za m3 od pro wa -
dzo nych ście ków na pod sta wie wska zań
urzą dze nia po mia ro we go lub zu ży cia wo dy
okre ślo ne go zgod nie 
ze wska za nia mi wo do mie rza lub na pod sta -
wie prze pi sów do ty czą cych prze cięt nych
norm zu ży cia wo dy,
staw ki opła ty abo na men to wej na od bior cę
sto so wa nej w przy pad ku od pro wa dza nia
ście ków przez od bior cę usług po sia da ją ce -
go ob ce źró dło wo dy (nie z RPWiK So sno -
wiec S.A.) wy ra żo nej w zło tych, w roz li cze -
niach mie sięcz nych za każ dy punkt
staw ki opła ty abo na men to wej na od bior cę
na punkt opo mia ro wa ny urzą dze niem po -
mia ro wym w roz li cze niach mie sięcz nych.

Ce ny i staw ki opłat abo na men to wych brut -
to okre ślo ne w ko lum nach 5 ta bel 1 i 2 za -
wie ra ją po da tek od to wa rów i usług, zgod -
nie z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi w dniu
spo rzą dza nia wnio sku.
3. Wa run ki roz li czeń z uwzględ nie niem
wy po sa że nia nie ru cho mo ści w przy rzą dy
i urzą dze nia po mia ro we. 
Roz li cze nia za zbio ro we za opa trze nie
w wo dę i zbio ro we od pro wa dza nie ście ków
pro wa dzo ne są zgod nie z prze pi sa mi usta -
wy i roz po rzą dze nia wy mie nio nych
w pkt. 2 Ta ry fy. 
O ile umo wa za war ta z od bior cą usług nie
sta no wi ina czej łącz na opła ta za zbio ro we
za opa trze nie w wo dę i zbio ro we od pro wa -
dza nie ście ków po bie ra na jest za każ dy mie -
siąc w któ rym obo wią zy wa ła umo wa czy li
by ły świad czo ne usłu gi. 
W obiek tach zlo ka li zo wa nych na te re nie
dzia ła nia RPWiK So sno wiec S.A. wy po sa -
żo nych w wo do mie rze głów ne, ilość wo dy
do star czo nej do nie ru cho mo ści usta la się
na pod sta wie ich wska zań. 
W przy pad ku bra ku wo do mie rza głów ne -
go ilość wo dy okre śla się na pod sta wie
norm zu ży cia wo dy zgod nie z Roz po rzą -
dze niem Mi ni stra In fra struk tu ry
z dnia 14.01.2002r. (Dz. U. Nr 8 poz. 70
z 31.01.2002r.). 
W sy tu acji gdy ma za sto so wa nie art. 6 ust. 6
usta wy tzw. wie lo lo ka lów ka, przed się bior -
stwo roz li cza od bior cę z wo do mie rza głów -
ne go oraz z wo do mie rzy do dat ko wych za -
mon to wa nych na wszyst kich punk tach czer -
pal nych (np. w lo ka lach). Roz li cze nie
róż ni cy wska zań mię dzy wo do mie rzem
głów nym a su mą wska zań wo do mie rzy
opo mia ro wu ją cych punk ty czer pal ne na le -
ży do wła ści cie la lub za rząd cy bu dyn ku
wie lo lo ka lo we go (art. 26 ust 3 usta wy),
bądź zgod nie z za pi sa mi umo wy.
Opła ta abo na men to wa pod le ga wpła cie tak -
że w przy pad ku bra ku po bo ru wo dy 
lub od pro wa dza nia ście ków. Od bior ca usług
do ko nu je za pła ty za do star czo ną wo dę 
i od pro wa dzo ne ście ki na wa run kach
i w ter mi nach okre ślo nych w umo wie. 
Przed się bior stwo wo do cią go wo -ka na li za -
cyj ne ob cią ża Gmi nę na pod sta wie cen
i opłat abo na men to wych zgod nie z ta ry fa -
mi wg. za war tej umo wy za wo dę zu ży tą
na ce le prze ciw po ża ro we (art. 22 ust 2 usta -
wy).
Ilość ście ków w obiek tach wy po sa żo nych
w urzą dze nie po mia ro we usta la się w opar -
ciu o ich wska za nia. 
W przy pad kach bra ku wy po sa że nia obiek -
tów w urzą dze nia po mia ro we (co do ty czy
pra wie 100% od bior ców usług przed się -
bior stwa w tym za kre sie) – ilość od pro wa -
dza nych ście ków, zgod nie z art. 27. ust. 5
usta wy, usta la się ja ko rów ną ilo ści wo dy
po bra nej.
W roz li cze niach ilo ści od pro wa dzo nych
ście ków, ilość bez pow rot nie zu ży tej wo dy
uwzględ nia się wy łącz nie w przy pad kach,
gdy wiel kość ich zu ży cia na ten cel usta lo -
na jest na pod sta wie do dat ko we go wo do -
mie rza za in sta lo wa ne go na koszt od bior cy
usług zgod nie z wa run ka mi tech nicz ny mi
wy da ny mi przez spół kę (np. wo da do pod -
le wa nia ogro du).
W przy pad ku nie spraw no ści wo do mie rza
głów ne go, je że li umo wa nie sta no wi ina -
czej, ilość po bra nej wo dy usta la się na pod -
sta wie śred nie go zu ży cia wo dy w okre sie 3
mie się cy przed stwier dze niem nie spraw no -
ści wo do mie rza, a gdy nie jest to moż li we
na pod sta wie śred nie go zu ży cia wo dy
w ana lo gicz nym okre sie ro ku ubie głe go lub
ilo czy nu śred nio -mie sięcz ne go zu ży cia wo -
dy w ro ku ubie głym i licz by mie się cy nie -
spraw no ści wo do mie rza. 
RPWiK So sno wiec S.A. na wnio sek od -
bior cy usług do ko nu je spraw dze nia pra wi -
dło wo ści dzia ła nia wo do mie rza, jed nak
w przy pad ku bra ku po twier dze nia je go nie -
spraw no ści, wnio sko daw ca po no si kosz ty
eks per ty zy.

44.. WWaa rruunn kkii ssttoo ssoo wwaa nniiaa cceenn ii ssttaa wweekk ooppłłaatt
a) Za kres świad czo nych usług dla po szcze -
gól nych grup ta ry fo wych
Przed się bior stwo nie po sia da wła snych ujęć
wo dy. Głów nym do staw cą wo dy jest Gór -
no ślą skie Przed się bior stwo Wo do cią gów
w Ka to wi cach Spół ka Ak cyj na
(100% za ku pu), na pod sta wie za war tej
umo wy. Kosz ty wy ni ka ją ce z za ku pu wo -

dy sta no wią oko ło 52,5% kosz tów do ty czą -
cych za opa trze nia w wo dę. Przed się bior -
stwo po sia da 577,6 km sie ci wo do cią go -
wych, 376,0 km sie ci ka na li za cyj nych oraz
wła sne oczysz czal nie: Ra do cha II, Za gó rze. 
Na te re nie Gmi ny So sno wiec oprócz
RPWiK So sno wiec S.A. ze zwo le nie w za -
kre sie za opa trze nia w wo dę i od pro wa dza -
nia ście ków po sia da jesz cze PW. ADM Sp.
z o.o. 
Lo kal ny ry nek od bior ców usług wo do cią -
go wo -ka na li za cyj nych jest sta bil ny. 
Nie ru cho mo ści przy łą czo ne do sie ci wo do -
cią go wej Przed się bior stwa w 99,6 % zo sta -
ły wy po sa żo ne w wo do mie rze głów ne. Po -
zo sta łe bra ku ją ce wo do mie rze głów ne in -
sta lo wa ne są na bie żą co w mia rę
moż li wo ści tech nicz nych. 
Na te re nie Gmi ny So sno wiec za mon to wa -
nych jest pięć urzą dzeń po mia ro wych słu -
żą cych do opo mia ro wa nia ilo ści do star czo -
nych ście ków.
b) Stan dar dy ja ko ścio we ob słu gi od bior ców
usług. 
W za kre sie ja ko ści świad czo nych usług
Przed się bior stwo re ali zu je za da nia okre ślo -
ne:
w ze zwo le niu wy da nym na pro wa dze nie
dzia łal no ści w za kre sie zbio ro we go za opa -
trze nia w wo dę i zbio ro we go od pro wa dza -
nia ście ków, 
w re gu la mi nie do star cza nia wo dy i od pro -
wa dza nia ście ków, obo wią zu ją cym 
na te re nie Gmi ny So sno wiec, 
w umo wach z po szcze gól ny mi od bior ca mi
usług wo do cią go wo – ka na li za cyj nych oraz
prze pi sach praw nych do ty czą cych ochro ny
śro do wi ska i usta la ją cych wy ma ga nia do ty -
czą ce ja ko ści wo dy prze zna czo nej do spo -
ży cia przez lu dzi, w tym wy ma gań bak te -
rio lo gicz nych, fi zy ko che micz nych i or ga no -
lep tycz nych. 
Dzia ła nia zwią za ne ze speł nie niem wy ma -
gań ja ko ścio wych ma ją swo je po kry cie 
w Ta ry fie. Są to kosz ty eks plo ata cji i utrzy -
ma nia urzą dzeń wo do cią go wo -ka na li za cyj -
nych, a tak że wy mia ny sie ci. Bie żą ce ana li -
zy ja ko ści wo dy pro wa dzo ne są na zle ce nie
przed się bior stwa przez Cen trum Ba dań
i Do zo ru Gór nic twa Pod ziem ne go sp. z o.o.
w Lę dzi nach suk ce syw nie po awa riach oraz
do ryw czo w na głych przy pad kach. 
W ce lu po pra wie nia ja ko ści wo dy spół ka
do ko nu je bie żą ce go płu ka nia sie ci wo do cią -
go wej. W re jo nach, gdzie no to wa no naj czę -
ściej za bru dze nia bądź pro ble my z ci śnie -
niem zle co no płu ka nie sie ci wo do cią go wej
me to dą hy dro pneu ma tycz ną w ce lu usu nię -
cia z rur osa dów mięk kich i pół twar dych.
Bie żą ce ana li zy za war to ści za nie czysz czeń
w ście kach pro wa dzo ne są przez or ga ni za -
cyj nie wy dzie lo ne w tym ce lu la bo ra to rium
wła sne wy po sa żo ne w wy ma ga ny sprzęt
oraz po sia da ją ce Cer ty fi kat akre dy ta cyj ny
la bo ra to rium ba daw cze go Nr AB 844 speł -
nia ją cy wy ma ga nia nor my PN – EN
ISO/JEC 17025/2005.
Wy so ka ja kość ob słu gi klien tów re ali zo wa -
na jest rów nież po przez wpro wa dze nie za -
da nio we go cza su pra cy od czy ty wa czy
(moż li wość ru cho mych go dzin pra cy i pra -
cę Biu ra Ob słu gi Klien ta, któ re jest czyn ne
w po nie dział ki w go dzi nach 700 – 1700,
wto rek -pią tek 700 – 1500 
Roz po czę to mon taż wo do mie rzy zdal nie
od czy ty wa nych (1100 szt. w 2009r.) co
wpły wa rów nież na po pra wę ja ko ści ob słu -
gi od bior cy. Dzia ła nia te wpły wa ją
na uspraw nie nie od czy tu bez in ge ren cji we
wła sność (bez ko niecz no ści oso bi ste go
uczest nic twa od bior cy przy od czy cie)
przy opty mal nych kosz tach oraz po pra wie
wa run ków pra cy od czy ty wa czy.
Usłu gi w za kre sie zbio ro we go za opa trze nia
w wo dę i zbio ro we go od pro wa dza nia ście -
ków świad czo ne są dla wszyst kich od bior -
ców usług w opar ciu o ta kie sa me za sa dy
tech no lo gicz ne i tech nicz ne. Do ty czy to za -
rów no bu dyn ków jed no ro dzin nych i wie lo -
ro dzin nych oraz bu dyn ków uży tecz no ści
pu blicz nej, prze zna czo nych na ce le usłu go -
wo – han dlo we i od bior ców prze my sło -
wych. 
Spół ka za pew nia ca ło do bo wą ob słu gę
w za kre sie pra wi dło we go funk cjo no wa nia
urzą dzeń wo do cią go wo -ka na li za cyj nych
bę dą cych w jej po sia da niu, zgod nie z po sta -
no wie niem re gu la mi nu do star cza nia wo dy
i od pro wa dza nia ście ków obo wią zu ją ce go
na te re nie Gmi ny So sno wiec.

TARYFY
DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW RPWiK Sosnowiec S.A. OBOWIĄZUJĄCE OD 1.05.2010R DO 30.04.2011R
Zatwierdzone Uchwałą Nr 772/LVII/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25.03.2010 roku
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30 mar ca w Te atrze Za głę bia
od by ła się uro czy stość roz da nia
Na gród Pre zy den ta Mia sta
w dzie dzi nie kul tu ry i spor tu
za rok 2009. Im pre za zbie gła
się z po dzię ko wa nia mi za wie -
lo let nią współ pra cę z prze cho -
dzą cy mi na eme ry tu rę dy rek tor -
ka mi: Miej skiej Bi blio te ki Pu -
blicz nej, Mie czy sła wą Szulc
oraz dy rek tor ką Miej skie go
Klu bu im. Ja na Kie pu ry, Jo lan -
tą Szczu rek.

– Cie szę się, że przed przej -
ściem na eme ry tu rę uda ło mi się
tak du żo zro bić dla so sno wiec -
kiej Miej skiej Bi blio te ki Pu -
blicz nej. Jed nak wie le za dań,
któ re zo sta ły prze ze mnie roz po -
czę te jak np. wpro wa dze nie in -

ter ne to we go ka ta lo gu książ ko -
we go, do pro wa dzić do koń ca bę -
dzie mu siał już ktoś in ny – mó -
wi ła ze łza mi w oczach Mie czy -
sła wa Szulc.

Zgod nie z uchwa łą Ra dy
Miej skiej w So snow cu na gro dę
za upo wszech nia nie kul tu ry
otrzy mał Zbi gniew Zdzie niec ki,
z za wo du na uczy ciel przed mio -
tów me cha nicz nych, od lat pa -
sjo nu ją cy się fo to gra fią, obec -
nie współ pra cu ją cy z so sno -
wiec kim Klu bem Kie pu ry,
przy któ rym dzia ła w Sto wa rzy -
sze niu Mi ło śni ków Fo to gra fii.
Krzysz tof Brzo zow ski, lek ko -
atle ta i ku lo miot MKS MOS
Pło mień, zdo byw ca srebr ne go
me da lu Mi strzostw Świa ta Ju -

nio rów w Bres sa no ne we Wło -
szech w 2009 ro ku zdo był na -
gro dę dla naj lep sze go spor tow -
ca. Na to miast Na gro da Pre zy -
den ta Mia sta w ka te go rii dla
naj lep sze go tre ne ra tra fi ła
do Ada ma Pa choł ka, tre ne ra
UKS „Ka zi mierz -Pło mień” So -
sno wiec. Zbi gniew Pod sia dło,
ar ty sta fo to gra fik, czło nek
Związ ku Pol skich Ar ty stów Fo -
to gra fi ków, pre zes Okrę gu Gór -
skie go ZPAF otrzy mał z rąk
pre zy den ta Gór skie go wy róż -
nie nie w ka te go rii ar ty stycz nej.

– Gdy po raz pierw szy wy -
wo ły wa łem zdję cia czu łem, że
ro bię coś nie sa mo wi te go, ma -
gicz ne go, to uczu cie po zo sta je
we mnie, aż do dziś – mó wił

pod czas ga li Zbi gniew Pod sia -
dło.

W uro czy sto ści przy zna nia
na gród prócz wrę cza ją cych na -
gro dy: pre zy den ta mia sta Ka -
zmie rza Gór skie go i prze wod ni -
czą ce go Rad ny Miej skiej Da nie -

la Mi kla siń skie go, udział wzię li
rów nież m.in. za stęp ca pre zy -
den ta mia sta Ry szard Łu kaw ski,
wi ce mar sza łek wo je wódz twa
ślą skie go Zby szek Za bo row ski
oraz rad ni so sno wiec kiej Ra dy
Miej skiej.

Im pre zę uświet nił re ci tal
uro dzo nej w So snow cu pio -
sen kar ki, kom po zy tor ki i ak -
tor ki, Agniesz ki Chrza now -
skiej. 

TTeekksstt ii zzddjjęęcciiaa:: GGaa bbrriiee llaa KKoo llaa nnoo
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8 kwiet nia w Miej skiej Bi blio te -
ce Pu blicz nej przy ul. Ze ga dło -
wi cza od by ło się z spo tka nie
z re ży se rem Sta ni sła wem Ję dry -
ką i pi sa rzem Je rzym Prze -
ździec kim. Obaj po cho dzą z So -
snow ca, obaj spo pu la ry zo wa li
mia sto dzię ki po wie ści „Tro je
znad Czar nej Rze ki” oraz fil mo -
wi „Zie lo ne la ta”. Ak cja książ ki
i na krę co ne go na jej pod sta wie
fil mu roz gry wa się w So snow cu
pod czas oku pa cji hi tle row skiej.

Sto li cę Za głę bia wi dzi my na tle
tra gicz nych wy da rzeń oczy ma
trój ki dzie ci – Po la ka, Ży da
i Niem ki – któ re przy jaź nią się
ze so bą, po mi mo wo jen ne go ka -
ta kli zmu. Oka zją do spo tka nia
by ła pro mo cja no wej edy cji
książ ki „Tro je znad Czar nej
Rze ki”, fi nan so wa nej przez Wy -
dział Kul tu ry i Sztu ki UM w So -
snow cu. 

W pla nie spo tka nia zna la zła
się tak że pre zen ta cja fil mu „Zie -

lo ne la ta” oraz eks po zy cja ilu -
stra cji au tor stwa Elż bie ty Ko ze -
ry do no we go wy da nia książ ki.
Twór cy opo wia da li o swo im
dzie ciń stwie spę dzo nym w So -
snow cu (obaj ja ko chłop cy by li
pod czas woj ny mniej wię cej
w wie ku bo ha te rów swo ich
dzieł), przy wo łu jąc wspo mnie -
nia, któ re przy czy ni ły się do po -
wsta nia książ ki i fil mu.

TTeekksstt ii ffoo ttoo:: TToo mmaasszz BBiiee nneekk

reklama

So sno wiec w fil mie i po wie ści

Nagrody Prezydenta Miasta rozdane
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Wy dział Ochro ny Śro do wi ska
i Rol nic twa Urzę du Miejskiego
w So snow cu re ali zu je pro gram,
ma ją cy na ce lu zwal cza nie szro -
tów ka kasz ta now co wiacz ka,
szkod ni ka uszka dza ją ce go li ście
kasz ta now ca bia łe go. Za pra sza -
my do udzia łu w ak cji wszyst kie
szko ły, na któ rych te re nie lub
w bli skim są siedz twie ro sną
drze wa z ga tun ku kasz ta no wiec.
– Przed mio tem opie ki mo że być
za rów no jed no drze wo, jak i gru -
pa drzew. Oso by nie peł no let nie
uczest ni czą ce w dzia ła niach
zwią za nych z ochro ną kasz ta -
now ców mo gą je wy ko ny wać
wy łącz nie w obec no ści osób do -
ro słych – in for mu je An na Król -
czyk z Wy dzia łu Ochro ny Śro -
do wi ska i Rol nic twa UM w So -
snow cu.

Pla no wa ne dzia ła nia ochron -
ne prze wi dzia ne w pro jek cie to:

– za kup przez Wy dział
Ochro ny Śro do wi ska i Rol nic -
twa oraz prze ka za nie zgło szo -
nym pod mio tom opa sek le po -
wych wraz z dys pen se rem fe ro -
mo no wym,

– ak cja gra bie nia li ści za ata -
ko wa nych szro tów kiem, w okre -
sie we ge ta cji i je sie nią, do re ali -

za cji przez zgło szo ne do ak cji
szko ły,

– od biór zgra bio nych li ści
kasz ta now ców, przez wska za ne
przez Wy dział Ochro ny Śro do -
wi ska i Rol nic twa fir my oraz
prze wie zie nie ich do kom po -
stow ni w ce lu uty li za cji do wy -
ko na nia

Wszyst kim, któ rzy po sia da ją
kasz ta now ce na swo im te re nie,
a chcie li by je chro nić, przy po mi -
na my o sys te ma tycz nym gra bie -
niu opa dłych li ści w okre sie je -
sien nym.

– Nie wiel ki mo tyl – szro tó -
wek kasz ta now co wia czek – ma
nie ca łe 4 mm, a roz pię tość je go
skrzy deł się ga 1 cm. W na szym
kli ma cie wy da je do trzech po ko -
leń na rok. Po czwar ki zi mu ją
na sta rych li ściach le żą cych
pod drze wa mi. Tuż po roz wi nię -
ciu się pą ków w li ście na drze -
wach kasz ta now ców (naj czę ściej
w koń cu kwiet nia) na stę pu je wy -
lot mo ty li. Sa mi ce skła da ją na ze -
wnętrz nej stro nie li ści kasz ta now -
ca oko ło 40-60 jaj, z któ rych
po 10 dniach wy lę ga ją się lar wy
i na tych miast za czy na ją wgry zać
się w mię kisz li ści, któ re szyb ko
brą zo wie ją i opa da ją. Po 6 ty go -

dniach lar wy prze cho dzą w sta -
dium po czwa rek, z nie któ rych
wy la tu ją mo ty le, da jąc po czą tek
no we mu po ko le niu, ale oko ło
jed na trze cia po czwa rek, owi nię -
tych w gru by ko kon, cze ka
do przy szłe go ro ku. W wy ni ku
że ro wa nia szro tów ka, kasz ta now -
ce za czy na ją tra cić li ście w po ło -
wie lip ca, a w sierp niu wie le

drzew po zo sta je w sta nie bez list -
nym. Je sie nią kasz ta no wiec mo -
że wte dy po wtór nie roz wi nąć li -
ście i kwia to sta ny. W efek cie
drze wa ule ga ją osła bie niu, sła biej
kwit ną i owo cu ją w ro ku na stęp -
nym – tłu ma czy An na Król czyk.

Jed ną z me tod wal ki z tym
szkod ni kiem jest wy ła py wa nie
owa dów za po mo cą opa sek le po -

wych. Naj bar dziej ce lo we jest sto -
so wa nie te go spo so bu na pierw -
szą ge ne ra cję mo ty li, po nie waż
wte dy mo ty le prze by wa ją głów -
nie w dol nej czę ści pnia. Opa ski
le po we są po kry te le pem – kle jem
o bar dzo do brej lep ko ści i przy -
czep no ści, do któ re go przy le pia ją
się owa dy wę dru ją ce po pniu ku
ko ro nie drze wa. Do da ne do opa -

sek fe ro mo ny (wa biąc owa dy)
zwięk sza ją sku tecz ność le pów.
Zdję cie opa sek z pni drzew i usu -
nię cie ich zgod nie z za sa da mi po -
stę po wa nia z od pa da mi, win no
być prze pro wa dzo ne po za koń -
cze niu rój ki szro tów ka.

– Naj prost szą, naj bar dziej
sku tecz ną, a jed no cze śnie naj -
tań szą me to dą zwal cza nia
szkod ni ka jest je sien ne gra bie nie
i uty li za cja li ści kasz ta now ca.
Sku tecz na wal ka ze szro tów -
kiem uza leż nio na jest jed nak
od ska li dzia ła nia. Mu si mieć
ona ma so wy cha rak ter, aby mo -
tyl nie prze miesz czał się z jed -
ne go ob sza ru na dru gi. Im do -
kład niej zo sta ną je sie nią usu nię -
te li ście po ra żo ne przez
szro tów ka, tym dłu żej kasz ta -
now ce w ro ku na stęp nym po zo -
sta ną zie lo ne. Gra bie nie i usu -
wa nie li ści na le ży wy ko ny wać
po opad nię ciu li ści jak naj szyb -
ciej, po nie waż część po czwa rek
wy pa da z su chych po kru szo nych
li ści do gle by, skąd po prze zi mo -
wa niu bę dą wio sną wy lę gać się
licz ne mo ty le szro tów ka – do da -
je Anna Król czyk.

KKrrzzyysszz ttooff PPoo llaacczz kkiiee wwiicczz

Wy dział Ochro ny Śro do wi ska i Rol nic twa
Urzę du Miej skie go przy po mi na o obo -
wią zu ją cym za ka zie wy pa la nia traw.
Zgod nie z art. 124 usta wy z dnia 16
kwiet nia 2004 r. o ochro nie przy ro dy:
„Za bra nia się wy pa la nia łąk, pa stwisk,
nie użyt ków, ro wów, pa sów przy rod ni -
czych, szla ków ko le jo wych oraz trzci no -
wisk i szu wa rów.” W sto sun ku do osób
na ru sza ją cych wy żej wy mie nio ne za sa dy
mo gą być sto so wa ne sank cje kar ne okre -
ślo ne w Ko dek sie Wy kro czeń i w Ko dek -
sie Kar nym, do po zba wie nia wol no ści
włącz nie.

Po zo sta wio ne na łą kach, pa stwi skach
i nie użyt kach rol nych nie sko szo ne tra wy,
ze schnię te li ście i pę dy,  utrud nia ją wzrost
no wym ro śli nom. Wie lu lu dzi zna la zło
naj prost sze, ich zda niem, roz wią za nie te -
go pro ble mu – wy pa la nie łąk. Te go ty pu
po stę po wa nie jest zja wi skiem szko dli -
wym dla na tu ral ne go śro do wi ska. Wbrew
obie go wym opi niom, wca le nie po pra wia
ży zno ści gle by. Prze ciw nie, po piół ją za -
kwa sza.

Od pa lą ce go się po szy cia gle by czę -
sto za pa le niu ule ga pod ziem na war stwa

tor fu, któ ry mo że za le gać na wet do kil -
ku na stu me trów w głąb. Są to po ża ry
dłu go trwa łe (na wet do kil ku mie się cy)
i wy jąt ko wo trud ne do uga sze nia. Po -
za tym, w przy pad ku, gdy zwy kła łą ka
po po ża rze re ge ne ru je się przez kil ka lat,
to wspo mnia ne po kła dy tor fu po trze bu ją
na to kil kudzie się ciu lat. Przy wy pa la niu
traw cier pią rów nież licz ne ga tun ki traw
i ziół, gi ną za miesz ku ją ce łą ki owa dy,
pta ki i in ne zwie rzę ta. Sys te ma tycz ne
wy pa la nie do pro wa dza do zu bo że nia
skła du ga tun ko we go ro ślin.

Wy pa la nie to tak że nie bez pie czeń stwo
znacz nie szer sze go po ża ru. Wiatr po ma ga
w szyb kim prze no sze niu się ognia na za -
bu do wa nia miesz kal ne, go spo dar cze oraz
la sy, co pro wa dzi do bez po śred nie go za -
gro że nia dla zdro wia i ży cia lu dzi. 

Le śni cy ra dzą, by reszt ki ro ślin ne gro -
ma dzić i kom po sto wać, a w po sta ci
próch ni cy po now nie wpro wa dzać do gle -
by, co przy czy ni się do jej wzbo ga ce nia
i nie bę dzie do pro wa dza ło do szko dli -
wych dzia łań. 

GGaa bbrriiee llaa KKoo llaa nnoo

Nie wy pa laj my traw!
Świa tło zga szo ne w do mach se tek mi lio nów osób w 126 pań -
stwach to wy nik te go rocz nej ak cji „Go dzi na dla zie mi”, któ -
ra mia ła miej sce 27 mar ca. Ta naj więk sza na świe cie kam pa -
nia na rzecz ogra ni cze nia kli ma tu z ro ku na rok znaj du je co -
raz wię cej zwo len ni ków. Do or ga ni zo wa nej cy klicz nie przez
WWF ak cji przy łą cza się co raz wię cej pol skich miast. Rów -
nież So sno wiec uczest ni czy w niej od trzech edy cji. W tym
ro ku tra dy cyj nie wy łą czo ne oświe tle nie zo sta ło m.in. w bu -
dyn kach Urzę du Miej skie go przy Al. Zwy cię stwa oraz Ma -
ła chow skie go.

W ca łej Pol sce w ak cji wzię ło udział po nad 40 miast.
Zga sło oświe tle nie naj waż niej szych gma chów, m.in. Pa łacu
Kul tu ry i Na uki, Te atru Wiel kiego i Za mku Kró lew skiego
w War sza wie, Su kien ni c i Ko pca Ko ściusz ki w Kra ko wie,
Spodka w Ka to wi cach, Ka te dry w Gnieź nie, oraz Bi blio te -
ki Ra czyń skich w Po zna niu. W „Go dzi nie dla Zie mi”
WWF wzię ły też udział pla ców ki oświa to we, in dy wi du al -
ne fir my, ko ścio ły, sta cje ra dio we i te le wi zyj ne, por ta le in -
ter ne to we oraz po nad 60 gwiazd pol skie go show biz ne su,
m.in. wo ka list ka Ur szu la Du dziak, ak tor Fi lip Bo bek, po -
dróż nik Ma rek Ka miń ski, pre zen ter ka Do ro ta Wel l man
oraz kom po zy tor Smo lik. Na stro nie in ter ne to wej WWF
Pol ska swój udział w ak cji po twier dzi ło pra wie 23 ty sią ce
lu dzi. Ple bi scyt na naj bar dziej za an ga żo wa ne mia sto wy -
gra ła War sza wa, w któ rej do ak cji przy łą czy ło się pra -
wie 3000 osób i wy ga szo no naj wię cej obiek tów. So sno wiec
upla so wał się na trze cim miej scu w wo je wódz twie ślą skim
za raz po Czę sto cho wie i Ka to wi cach. 

Ce lem „Go dzi ny dla Zie mi” WWF jest de mon stra cja
jed no ści, de ter mi na cji i wia ry w to, że świat po tra fi zjed no -
czyć się, by spro stać naj więk sze mu wy zwa niu na szych cza -
sów, ja ki mi są nie bez piecz ne zmia ny kli ma tu. Te go rocz -
na edy cja mia ła szcze gól ne zna cze nie, po nie waż w grud niu
ubie głe go ro ku w Ko pen ha dze nie do szło do pod pi sa nia
mię dzy na ro do we go po ro zu mie nia na rzecz ogra ni cze nia
emi sji ga zów cie plar nia nych, pro wa dzą cych do wspo mnia -
nych zmian kli ma tu. Ko lej na szan sa na za war cie ta kie go
po ro zu mie nia na stą pi pod czas spo tka nia ONZ w czerw -
cu 2010 ro ku w Bonn. 

GGaa bbrriiee llaa KKoo llaa nnoo

60 mi nut dla planety
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ekologia
Z pomocą sosnowieckim
kasztanowcom

Dni Zie mi 2010
Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło
rok 2010 Międzynarodowym Rokiem
Różnorodności Biologicznej, dlatego też
ogólnopolskie obchody Światowego Dnia
Ziemi 2010 przebiegać będą pod hasłem:
„Różnorodność w nas, bioróżnorodność
wokół nas”. 
Zakres bioróżnorodności jest pod
względem tematycznym bardzo wieloraki.
Zgodnie z Konwencją o różnorodności
biologicznej, podpisaną w 1992 r.
w czasie konferencji Narodów
Zjednoczonych „Szczyt Ziemi” w Rio de
Janeiro, różnorodność biologiczna to
zróżnicowanie wszystkich żywych
organizmów występujących na Ziemi
w ekosystemach lądowych, morskich
i słodkowodnych oraz w zespołach
ekologicznych, których są częścią.
Dotyczy ona również różnorodności
w obrębie gatunku, pomiędzy gatunkami
oraz różnorodności ekosystemów.
Tegoroczne obchody Dni Ziemi mają
szczególne znaczenie – świętować
będziemy 40-lecie obchodów Dnia Ziemi
na świecie i 20. rocznicę w Polsce.
W Sosnowcu szereg imprez o tematyce
ekologicznej organizowanych przez
Społeczny Komitet Obchodów Dni Ziemi
pod patronatem dr hab. Marii Pulinowej
odbywać się będzie po raz 18.
W związku z tym przygotowano
na przełomie kwietnia i maja szereg
imprez o tematyce ekologicznej dla
dzieci i młodzieży, ale również dla
dorosłych. Uroczyste podsumowanie Dni
Ziemi wraz z rozstrzygnięciem
konkursów oraz przyznaniem nagród jej
uczestnikom odbędzie się 24 maja
w Muzeum w Sosnowcu przy ulicy
Chemicznej. GGKK
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Hid den Child Fo un da tion w No -
wym Jor ku po szu ku je krew nych
Pa ni Mar ty Ga lus oraz in nych
osób, któ re zna ły ro dzi nę Blaj cher
(Siam sa, Pe sla, Es te ra, Sa la, He le -

na, Pa vel, Chil), za miesz ka łych
przed woj ną w So snow cu – Po go -
ni, przy uli cy Ra cła wic kiej 16.
Wszel kie in for ma cje na le ży kie ro -
wać do Wy dzia łu Kul tu ry i Sztu -

ki UM w So snow cu, ul. Ma ła -
chow skie go 3, Tel. (32) 296 06 40
(pan Ar ka diusz So wa), lub na ad -
res e -ma il: as.kul tu ra@um.so sno -
wiec.pl AARRCC

Po szu ku je my

prosto z miasta kwiecień 2010 nr 4 11

Głów ny prze woź nik w re gio -
nie, KZK GOP, za po wia dał
od pew ne go cza su wpro wa dze -
nie tzw. sys te mu dy na micz nej
in for ma cji pa sa żer skiej. No -
win ka ta w skró cie po le ga
na za mon to wa niu ekra nów
na przy stan kach, któ re na bie -
żą co ostrze ga ły by po dróż nych
o opóź nie niach po szcze gól -
nych tram wa jów czy au to bu -
sów, a tak że in for mo wał y pa sa -
że rów o do god nych moż li wo -
ściach prze siad ki. Sys tem ma
ob jąć też So sno wiec, lecz
z pew no ścią je go in sta la cja od -
su nie się w cza sie.

Pierw szy po wód opóź nie nia,
jak zwy kle w przy pad ku ko mu -
ni ka cji miej skiej, jest ba nal ny.
Na nie któ re przy stan ki trze ba
bę dzie do cią gnąć ka ble ener ge -
tycz ne, któ re za si lać bę dą ekra -
ny. W nie któ rych sy tu acjach bę -
dzie to na wet kil ka set me trów
sie ci. Dru gi po wód to unij ne
pro ce du ry, bo więk szość kosz -
tów in we sty cji ma być sfi nan so -
wa nych z eu ro pej skie go Fun du -
szu Roz wo ju.

– Przy go to wu je my pro jekt,
by po tem wy star to wać w kon -
kur sie na przy zna nie do ta cji

– mó wi An na Ko te ras, rzecz nik
pra so wy KZK GOP. – Nie wie -
my jesz cze, kie dy na stą pi je go
roz strzy gnie cie, a to da ta klu -
czo wa dla pro jek tu.

Nie ofi cjal nie mó wi się, że
wpro wa dze nie sys te mu od wle -
cze się być mo że na wet o dwa
la ta, bo pra ce przy pod łą cze niu
przy stan ków do sie ci ener ge -
tycz nej też wy ma ga ją skom pli -
ko wa nych pro ce dur, np. uzy ska -
nia zgo dy na pro wa dze nie ro bót
ziem nych.

Je śli plan się po wie dzie, po -
dróż ni bę dą mo gli, wzo rem no -
wo cze snych miast Eu ro py, po -
zwo lić so bie na znacz nie bar -
dziej kom for to wy spo sób jaz dy
niż obec nie. Dzię ki urzą dze -
niom GPS każ dy tram waj czy
au to bus bę dzie au to ma tycz nie
na mie rza ny i lo ka li zo wa ny, co
z ko lei po zwo li usta lić na ja kim
punk cie tra sy znaj du je się w da -
nej chwi li. Da ne te wy świe tla -
ne bę dą na mo ni to rach na przy -
stan kach. Po cząt ko wo ekra nów
ma być 78, a koszt in we sty cji
wy nie sie 8 mln zł. Po dob ny
sys tem dzia ła już w kil ku mia -
stach w kra ju, m.in. w War sza -
wie. TTBB

Na elek tro nicz ną in no wa cję KZK GOP trze ba bę dzie po cze kać

Dy na micz na ale z…
opóź nie niem Już po raz 45. ko ry ta rze Wy dzia -

łu Na uk o Zie mi Uni wer sy te tu
Ślą skie go nie mal po brze gi wy -
peł nio ne zo sta ły ska mie nia ło -
ścia mi i bi żu te rią w ra mach Mię -
dzy na ro do wej Wy sta wy i Gieł dy
Mi ne ra łów, Skał i Ska mie nia ło -
ści. Im pre za, któ ra od by ła się
w ostat ni week end mar ca, od lat
cie szy się du żym za in te re so wa -
niem ze stro ny zwie dza ją cych,
głów nie ze wzglę du na wspo -
mnia ne bi żu te ryj ne rę ko dzie ła,
któ re zdo mi no wa ły gieł dę. 

Po dob nie by ło tak że te raz
– naj bar dziej ob le ga ne, głów nie
przez pa nie by ły wła śnie sto iska
z ręcz nie wy ko ny wa ny mi na -
szyj ni ka mi, kol czy ka mi, bran so -
le ta mi i in ny mi ju bi ler ski mi do -
dat ka mi. Po nad to wy sta wia ne
by ły pół fa bry ka ty i ele men ty
ozdob ne do wła sne go wy ro bu
bi żu te rii. Każ dy ze zwie dza ją -
cych mógł przyj rzeć się, jak wy -
glą da two rze nie ozdób, cza sem
z bar dzo ory gi nal nych ele men -
tów, jak np.: drob ne przed mio ty
co dzien ne go użyt ku, gu zi ki,
włócz ka czy… kloc ki le go.

– Na gieł dzie by wam re gu lar -
nie już od kil ku lat, głów nie po to
by za opa trzyć się w ele men ty
do wy ro bu bi żu te rii ta kie jak: ko -
ra li ki, ka mie nie i róż ne ele men -
ty ozdob ne. Wy sta wa jest jed nak
rów nież świet ną ko pal nią po my -

słów i in spi ra cji, po nie waż wie lu
twór ców pre zen tu je tu taj i sprze -
da je wła sną bi żu te rię hand ma de.
To też ide al ne miej sce, by za opa -
trzyć się w ory gi nal ny do da tek
we dług wła sne go po my słu, bo
twór cy i ta kie pro jek ty re ali zu ją
na miej scu – mó wi zwie dza ją ca
wy sta wę Ewa Co fur.

Uczest ni cy wy sta wy tra dy -
cyj nie po dzi wiać mo gli na niej
rów nież mi ne ra ły i ka mie nie
pół sz la chet ne. Eks po zy cja by ła

nie la da grat ką dla mi ło śni ków
bursz ty nów – pre zen to wa no
wie le je go od mian, tak że te z za -
to pio ny mi w nich owa da mi. Ko -
lek cjo ne rzy mo gli zna leźć pod -
czas im pre zy ska ły wul ka nicz ne,
krysz ta ły, a na wet ka wał ki me te -
ory tów i księ ży ca. 

Do dat ko wo od by ła się XLV
Se sja Gem mo lo gicz no -Pa le on -
to lo gicz na. W tym ro ku wy kła -
dy do ty czy ły róż no rod no ści
bursz ty nu, no wych mi ne ra łów

od kry tych przez pra cow ni ków
Uni wer sy te tu Ślą skie go oraz hi -
sto rii ka ta strof na tu ral nych.
Trwa ją ca dwa dni XLV Mię dzy -
na ro do wa Wy sta wa i Gieł da Mi -
ne ra łów, Skał i Ska mie nia ło ści
w So snow cu co ro ku or ga ni zo -
wa na jest przez WNoZ Uni wer -
sy te tu Ślą skie go oraz Od dział
Gór no ślą ski To wa rzy stwa Przy -
ja ciół Na uk o Zie mi UŚ. 

TTeekksstt ii ffoo ttoo:: GGaa bbrriiee llaa KKoo llaa nnoo

Kopalnia inspiracji

12 mar ca w bu dyn ku Nie pu blicz ne go Za kła du
Opie ki Zdro wot nej „Na sza Przy chod nia” przy ul.
Ki sie lew skie go uro czy ście otwar to „Ap te kę Za -
gór ską”. Prze cię cia wstę gi w fir mo wych bar wach
ap te ki do ko nał za stęp ca pre zy den ta mia sta Ry -
szard Łu kaw ski. W otwar ciu uczest ni czy li rad ni
dziel ni cy Za gó rze: Krzysz tof Ha ła dus, Zbi gniew
Mu szyń ski i Wie sław Su wal ski. Pla ców kę po -
świę cił ksiądz Ta de usz Ka miń ski pro boszcz Pa ra -
fii św. Flo ria na. Pre zy dent Łu kaw ski pod kre ślił,
iż jest to ko lej ny krok w two rze niu kom plek so wej
ofer ty ochro ny zdro wia dla miesz kań ców dziel -
ni cy oraz ca łe go mia sta. Go ście in te re so wa li się
dal szy mi pla na mi mo der ni za cji bu dyn ku. Obiekt,

w któ rym mie ści się ap te ka jest dzier ża wio ny
od gmi ny i w ra mach kon trak tu z Na ro do wym
Fun du szem Zdro wia dzia ła tu pry wat na przy -
chod nia wie lo spe cja li stycz na.

Ap te ka pro wa dzi sprze daż nie tyl ko le ków,
lecz rów nież pa ra far ma ceu ty ków prze zna czo nych
do pro fi lak tycz nych pro gra mów zdro wot nych, ko -
sme ty ków oraz ko sme ceu ty ków. Przy pierw szym
za ku pie każ dy klient otrzy mu je kar tę ra ba to wą.
Wła ści cie le wy re mon to wa li już ca łe pię tro bu -
dyn ku, gdzie miesz czą się ga bi ne ty le kar skie,
stwa rza jąc nie kon wen cjo nal ny jak na przy chod -
nię wy strój wnętrz. Wszyst ko z my ślą o miesz -
kań cach dziel ni cy. BBDD

Tekst spon so ro wa ny

Z my ślą o miesz kań cach Za gó rza

IIzzaabbeellllaa DDeeńńccaa,, wwłłaaśścciicciieellkkaa aapptteekkii uurroocczzyyśścciiee ddookkoonnuujjee jjeejj oottwwaarrcciiaa
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W so sno wiec kim ki nie He lios
od kwiet nia oglą dać moż na no -
wą pro duk cję twór ców ta kich ki -
no wych hi tów jak: „Shrek”,
„Ma da ga skar” czy „Kung Fu
Pan da”, film na pod sta wie
książ ki Cres si dy Co well pt. „Jak
wy tre so wać smo ka”. Do dat ko -
wą atrak cją dla mło dych wi -
dzów nie wąt pli wie jest fakt, iż
wy świe tla ny jest on w gra fi ce
trój wy mia ro wej. Dzie ło Dre am -
Works z pew no ścią nie za wie -
dzie rów nież do ro słych ki no ma -
nia ków.

Za tem, jak wy tre so wać smo -
ka? I czy jest to w ogó le moż li -
we? To, co z po zo ru wy da wa ło
się nie praw do po dob ne w pew -
nej wio sce wi kin gów na wy spie
Berg, od sied miu po ko leń nę ka -
nej przez ata ki tych ba śnio wych
stwo rzeń, sta ło się rze czy wi sto -
ścią, dzię ki nie po zor ne mu
chłop cu o imie niu… Czkaw ka.
Chło piec od lat nie udol nie pró -
bu je stać się bo ha te rem
i przejść ini cja cję po le ga ją cą
na za bi ciu jed ne go z kil ku ga -
tun ków nisz czą cych wio skę
stwo rów. Przy no szą cy wstyd oj -
cu Czkaw ka am bit nie na cel
obie ra so bie Noc ną Fu rię, smo -
ka do tąd nie zba da ne go i nie -
schwy ta ne go przez żad ne go
z wi kin gów. W koń cu po wie lu
nie uda nych pró bach uda je mu
się to, jed nak w fer wo rze wal ki
nikt te go nie za uwa ża i chłop cu
nie wie rzy nikt z współ ple -
mień ców. Ten jed nak upar cie
po sta na wia od na leźć zra nio ne
stwo rze nie i je zgła dzić…
W ten spo sób za czy na się nie -

zwy kła przy jaźń. Chło piec nie -
świa do mie uczest ni czy w hi sto -
rii, któ ra od mie ni los wi kin gów
i ich sto su nek do ba śnio wych
stwo rzeń, ja ki mi są smo ki.

Film De ana De Blo isa i Chri -
sa An der sa prócz oczy wi stej
roz ryw ki jest nie zwy kle po -
ucza ją cy. Baśń w zna ko mi ty
spo sób uczy mło dych wi dzów
to le ran cji, ale też uczy cier pli -
wo ści i wy trwa ło ści. Na wet
w kon tak tach z… ro dzi ca mi.
„Jak wy tre so wać smo ki?” opo -
wia da rów nież o tym, że mi mo
drob nych, fi zycz nych nie peł no -
spraw no ści moż na cie szyć się
peł nią ży cia.

Dzię ki pol skie mu dub bin go -
wi Ju li Ka miń skiej (zna nej z ro li
ty tu ło wej Uli w se ria li „Brzy du -
la”) oraz Ma te uszo wi Da mięc -
kie mu, za baw nym dia lo gom
i wzru sza ją cym do łez mo men -
tom film jest do sko na łym po łą -
cze niem lek kiej roz ryw ki z ukry -
tej w nim na uki. Jest to se ans ide -
al ny na ro dzin ne wyj ście do ki na. 

GGaa bbrriiee llaa KKoo llaa nnoo

Smo ki w 3D Regionalny Konkurs ,,Zagłębie
Dąbrowskie – moja mała Ojczyzna”

reklama

KKII NNOO HHEE LLIIOOSS 
uull.. MMoo ddrrzzee jjooww sskkaa 3322bb,,

http://www.he lio snet.pl
Re zer wa cja te le fo nicz -
na 032 363 14 14, e -ma il: so sno -
wiec@he lio snet.pl

RREEPPEERRTTUUAARR PPRRAASSOOWWYY KKIINNAA
HHEELLIIOOSS SSOOSSNNOOWWIIEECC

1166..0044.. -- 2222..0044..22001100 rr..

PPRREEMMIIEERRAA:: „KICK-ASS” 10.00,
12.30, 15.00, 17.30, 20.00, 22.30.
(Kick-Ass), komedia, USA, od 15 lat,
117 min.
PPOOZZOOSSTTAAŁŁEE TTYYTTUUŁŁYY:: 
„JAK WYTRESOWAĆ SMOKA” 3D
9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00. (How to Train Your Dragon),
dzieci, USA, b/o, 90 min.
„STARCIE TYTANÓW”
9.30, 11.45, 14.00, 16.15, 18.30, 20.45.         
(Clash Of The Titans), przygodowy,

USA, od 15 lat, 100 min.
„NOSTALGIA ANIOŁA”
13.30, 18.00. (The Lovely Bones),
dramat, USA/Wielka Brytania/Nowa
Zelandia, od 15 lat, 135 min.
„TRICK” 11:30, 16.00, 20.30, 22.30.
(Trick), sensacyjny, Polska, od 15 lat,
95 min.  
W TYM TY GO DNIU RE PER TU -
ARO WYM FIL MA MI ZA STRZE -
ŻO NY MI SĄ: „JAK WY TRE SO -
WAĆ SMO KA” 3D, „STAR CIE TY -
TA NÓW”.

UUWWAA GGAA!! DDllaa nnaa sszzyycchh CCzzyy tteell nnii --
kkóóww mmaa mmyy ddoo wwyy ggrraa nniiaa 1144 ppoo jjee --
ddyynn cczzyycchh bbii llee ttóóww ddoo kkii nnaa.. ZZaa pprraa --
sszzaa mmyy ddoo nnaa sszzeejj rree ddaakk ccjjii ((SSoo ssnnoo --
wwiieecc,, uull.. 33 MMaa jjaa 2222,, ppookk.. 99))
zz nnaajj nnooww sszzyymm wwyy ddaa nniieemm „„KKuu rriiee --
rraa MMiieejj sskkiiee ggoo”” NNrr 44..
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Pod ko niec lu te go w So snow cu
oso by, któ re pa dły ofia ra mi
prze stępstw lub prze mo cy mo -
gły za się gnąć po rad praw nych
ze stro ny pro ku ra tu ry i po li cji.
Ideą ogól no pol skiej ak cji Ty -
dzień Po mo cy Ofia rom Prze -
stępstw jest za chę ce nie po szko -
do wa nych do współ pra cy z or ga -
na mi ści ga nia, oraz
uświa do mie nie ofia rom prze -
stępstw przy słu gu ją cych im
praw.

Ak cja od by wa się już od kil -
ku lat, i wciąż ro śnie za in te re so -
wa nie miesz kań ców tą for mą
po mo cy. W jej ra mach ofia rom
prze stępstw udzie la ne są bez -
płat ne po ra dy praw ne, psy cho lo -
gicz ne i so cjal ne.

– Lu dzie przy cho dzą z róż ny -
mi pro ble ma mi – mó wi Agniesz -
ka Du dziak, z astępca Pro ku ra to -
ra Re jo no we go So sno wiec -Po łu -
dnie. – Część spraw do ty czy
sta rych po stę po wań, wte dy się -
ga my do do ku men ta cji i wy ja -
śnia my za in te re so wa nym szcze -
gó ły po stę po wa nia, ale czę sto
zda rza się, że oso by po krzyw -
dzo ne, za chę co ne do udzia łu
w ak cji zgła sza ją po pro stu prze -
stęp stwo, w tym mo men cie
zgod nie z pro ce du rą wsz czy na -
my po stę po wa nie w tej spra wie.
Idea ak cji oka zu je się słusz na, bo
być mo że w in nych oko licz no -
ściach po szko do wa ni nie zgło si -
li by się do pro ku ra tu ry, choć
zgło sze nia o prze stęp stwach

przyj mu je my prze cież przez ca ły
rok. Bar dzo czę sto cho dzi tyl ko
i wy łącz nie o po ra dę praw ną, bo
zda rza się, że miesz kań cy, któ rzy
do świad cza ją ja kie goś pro ble -
mu, nie wie dzą do ja kich in stan -
cji mo gą się zwró cić ze swo ją
spra wą. Dy żu ru ją cy pro ku ra to -
rzy udzie la li też wie lu po rad
z za kre su pra wa cy wil ne go, po -
ucza jąc jed no cze śnie, że aku rat
da ną spra wą nie zaj mie się pro -
ku ra tu ra, tyl ko na le ży skie ro wać
ją na dro gę po stę po wa nia cy wil -
ne go. Zda rza ją się pro ble my
z za kre su pra wa ro dzin ne go,
spek trum pro ble mów jest bar dzo
sze ro kie.

W ostat nim Ty go dniu Po -
mo cy Ofia rom Prze stępstw
do so sno wiec kiej pro ku ra tu ry
zwró ci ło się o po moc kil ka dzie -
siąt osób. Tra dy cyj nie do ak cji
włą czy ła się obok pro ku ra tu ry
tak że so sno wiec ka po li cja.
W związ ku z tym so sno wiec cy
po li cjan ci bę dą pro wa dzi li dzia -
ła nia na rzecz ofiar prze stępstw,
w ich ra mach zor ga ni zo wa no
do dat ko we dy żu ry dziel ni co -
wych w punk tach kon sul ta cyj -
no -in for ma cyj nych przy uli cach
Szy ma now skie go 5a, Wy bic -
kie go 21 i Hal le ra 68. Spo ro
spraw do ty czy ło prze mo cy
w ro dzi nie, nie ste ty to tra dy cyj -
ny te mat, któ ry rok rocz nie po -
ja wia się pod czas ak cji.

TTeekksstt ii ffoo ttoo:: TToo mmaasszz BBiiee nneekk

Za koń czył się ko lej ny Ty dzień Po mo cy Ofia rom Prze stępstw

Nie daj się krzyw dzić!

AAggnniieesszz kkaa DDuu ddzziiaakk,, zzaassttęęppccaa PPrroo kkuu rraa ttoo rraa RRee jjoo nnoo wwee ggoo SSoo --
ssnnoo wwiieecc --PPoo łłuu ddnniiee,, aannaa llii zzuu jjee aakk ttaa ddoo ttyy cczzaa ccee jjeedd nnee ggoo zz ppoo --
ssttęę ppoo wwaańń ppoodd cczzaass TTyy ggoo ddnniiaa PPoo mmoo ccyy OOffiiaa rroomm PPrrzzee ssttęęppssttww

W Ze spo le Szkół Spe cjal nych
nr 4 w So snow cu przy ul. Fran -
cisz kań skiej uro czy ście prze ka -
za no za baw ki i urzą dze nia dy -
dak tycz nych zro bio ne i od no -
wio ne przez ska za nych z Aresz tu
Śled cze go w Ka to wi cach. Za -
baw ki, np. po ma lo wa ne eko lo -
gicz ną far bą drew nia ne kloc ki,
ta bli ca z ma pą Pol ski, czy puz zle
z wo je wódz twa mi na sze go kra ju,
po zwa la ją pod opiecz nym pla -
ców ki kształ to wać po czu cie es -
te ty ki, są świet nym pre tek stem
do za ba wy. 

To już dru gi pre zent od osa -
dzo nych na rzecz pla ców ki.
Wcze śniej pod czas świąt Bo że -

go Na ro dze nia pre zen ty tra fi ły
w rę ce 170 dzie ci.

Ko rzy ści są obu stron ne: dzie -
ci otrzy ma ły za dar mo po mo ce
na uko we, a więź nio wie ma ją wy -
peł nio ny czas, i to w tak po zy -
tyw nym aspek cie. 

W prze ka za niu za ba wek
udział wzię li: Zbi gniew Ja skier nia
– za stęp ca pre zy den ta mia sta, Mi -
ro sław Gaw ron – dy rek tor okrę go -
wy, Le szek Waw rzy niak – dy rek -
tor Aresz tu Śled cze go w Ka to wi -
cach, Prze mek Stęcz niew ski
– kie row nik Dzia łu Pe ni ten cjar ne -
go Aresz tu w Ka to wi cach oraz
Piotr Wesołowski, naczelnik
Wydziału Edukacji UM. UU

Aresz tan ci dzie ciom

UUrroocczzyyssttoośśćć pprrzzeekkaazzaanniiaa pprreezzeennttóóww ooddbbyyłłaa ssiięę
ww ssoossnnoowwiieecckkiieejj ppllaaccóówwccee

TTee aattrr ZZaa ggłłęę bbiiaa,, uull.. TTee aattrraall nnaa 44 
SSeekkrr.. tteell..//ffaaxx 003322//226666--0077--9911,,
cceenn ttrraa llaa 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 

2200 IIVV ggooddzz.. 1100..0000 Wiliam Szekspir
„Wesołe kumoszki z Windsoru”;
2211 IIVV ggooddzz.. 1111..0000 Wiliam Szekspir
„Wesołe kumoszki z Windsoru”;
2222 IIVV ggooddzz.. 1100..0000 Lucy Maud
Montgomery "Ania z Zielonego
Wzgórza" ggooddzz.. 1199..0000 Jan
Szurmiej "Cymes! Cymes!";
2233 IIVV ggooddzz.. 1199..0000 Witold
Gombrowicz „Pornografia”;
2255 IIVV ggooddzz.. 1100..0000 „Królewna
Śnieżka” wg baśni braci Grimm
ggooddzz.. 1188..0000 Edward Taylor
„Stosunki na szczycie” abon.
ważne ; 
2277 IIVV ggooddzz.. 1100..0000 „Królewna
Śnieżka” wg baśni braci Grimm;
2288 IIVV ggooddzz.. 1100..0000 Witold
Gombrowicz „Pornografia”;
2299 IIVV ggooddzz.. 1199..0000 Ben Elton
„Popcorn” Teatr Polskiz Bielska;
3300 IIVV ggooddzz.. 1199..0000 Paul Barz „Viva
Verdi” Scena Polska Cieszyn

UUWWAAGGAA!! 
DDllaa nnaa sszzyycchh CCzzyy tteell nnii kkóóww mmaa mmyy
ddoo wwyy ggrraa nniiaa 11 ppoo ddwwóójj nnee zzaa pprroo sszzee --
nniiee nnaa ssppeekk ttaakkll „„CCyy mmeess!! CCyy mmeess!!””
ww ddnniiuu 2222 kkwwiieett nniiaa ((cczzwwaarr tteekk))
oo ggooddzz.. 1199..0000 

PPiieerrww sszzee ddwwiiee oossoo bbyy,, kkttóó rree pprrzzyyjj --
ddąą zz nnaajj nnooww sszzyymm wwyy ddaa nniieemm „„KKuu --
rriiee rraa MMiieejj sskkiiee ggoo”” nnrr 44 ddoo nnaa sszzeejj
rree ddaakk ccjjii ((SSoo ssnnoo wwiieecc,, uull.. 33 MMaa jjaa,,
ppoo kkóójj nnrr 99)),, ppoo ddaa ddzząą sswwoo jjee iimmiięę
ii nnaa zzwwii sskkoo,, oottrrzzyy mmaa jjąą bbeezz ppłłaatt nnee
zzaa pprroo sszzee nniiaa,, kkttóó rree bbęę ddąą ddoo ooddee bbrraa --
nniiaa ww kkaa ssiiee TTee aattrruu..

reklama

Hi sto ria Re gio nal ne go Kon kur su
„Za głę bie Dą brow skie – mo ja
ma ła Oj czy zna” się ga 2000 ro ku.
In spi ra cja i po trze ba stwo rze nia
ta kie go kon kur su wy pły nę ły
z opra co wa ne go i re ali zo wa ne go
od wrze śnia 1999 ro ku pro gra mu
au tor skie go z edu ka cji re gio nal -
nej o tym sa mym ty tu le przez Re -
na tę Smo leń. 

Wów czas ini cja tor ka wy zna -
czy ła te mu kon kur so wi dwa ce le:
roz bu dze nie u dzie ci i na uczy cie li
za in te re so wa nia swo ją „ma łą Oj -
czy zną” oraz po sze rza nie wie dzy
na te mat hi sto rii i per spek tyw roz -
wo ju na sze go mia sta.

Pod ję ta ini cja ty wa spo tka ła się
z du żym po par ciem władz mia sta,
któ rym bar dzo za le ży na krze wie -
niu idei re gio na li zmu wśród mło -
de go po ko le nia. Od po cząt ku ist -
nie nia kon kurs był ob ję ty ho no ro -
wym pa tro na tem Pre zy den ta
Mia sta So snow ca.

W mar cu z oka zji 10-le cia ist -
nie nia kon kur su do eta pu „Szan sa
na suk ces” za pro szo no ze spół
Dżem, któ ry ob cho dzi 30-le cie
swo je go ist nie nia. Ucznio wie
klas I –VI z te re nu Za głę bia, któ -

rzy otrzy ma li naj więk szą ilość
punk tów w eta pie I (do ty czą cym
czę ści pla stycz nej) i II (do ty czą -
cym wie dzy o re gio nie) re pre zen -
to wa li re per tu ar Dże mu, któ ry
jed no cze śnie oce niał wy ko naw -
ców. Oprócz ze spo łu w Szko le
Pod sta wo wej nr 27 go ścił ak tor
scen ślą skich i za głę biow skich
Da riusz Nie bu dek, któ ry wraz
z prze wod ni czą cą szko ły Do mi ni -
ką Smo leń oraz ab sol wen tem Da -
wi dem De rej czy kiem pro wa dził
im pre zę.

Ga la Fi na ło wa oraz roz da nie
na gród w po szcze gól nych ka te go -
riach wie ko wych od by ła się
w Miej skim Do mu Kul tu ry „Ka -
zi mierz” 16 mar ca. Go ściem spe -
cjal nym był oczy wi ście ze spół
Dżem. Pu char Pre zy den ta Mia sta
So snow ca z rąk za stęp cy pre zy -
den ta Ry szar da Łu kaw skie go
otrzy ma li: w ka te go rii przed szko -
la – „ze rów ka” ze Szko ły Pod sta -
wo wej nr 3 w Cze la dzi; ka te go rii
klas I – III – Szko ła Pod sta wo wa
nr 3 w Cze la dzi oraz w ka te go rii
klas IV –VI – Szko ła Pod sta wo wa
nr 42 w So snow cu. Lau re atom ser -
decz nie gra tu lu je my. UU
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historia
Edward Dembowski 
(1822-1846), działacz lewicy niepodległościowej, filozof,
krytyk literacki, publicysta

Uro dził się 31 ma ja 1822 r. w Kle men toń cach ko ło Pu ław w ro -
dzi nie kon ser wa tyw ne go kasz te la na – wo je wo dy Kró le stwa Pol -
skie go Le ona i Ju lii z Ko cha now skich. Przez oj ca wy cho wa ny był
w at mos fe rze pa trio ty zmu, z ra cji szla chec kie go po cho dze nia,
kon tra stu ją ce go z ra dy kal ny mi po glą da mi spo łecz ny mi na zy wa -
no go „czer wo nym kasz te la ni cem”. Du ży wpływ na je go prze -
ko na nia po li tycz ne miał rów nież wy jazd do Eu ro py Za chod niej,
ob ję tej wów czas ogniem po wstań wol no mu lar skich oraz re wo lu -
cji. Pod czas niego spo tkał się z wiel ki mi oso bi sto ścia mi pol skiej
emi gra cji po po wsta niu li sto pa do wym: Jo achi mem Le le we lem
i Ta de uszem Krę po wiec kim, któ rzy gło si li bar dzo od waż ne po -
glą dy o uwłasz cze niu chło pów i ustro ju przy szłe go pań stwa pol -
skie go. Po po wro cie do kra ju zwią zał się, a na stęp nie oże nił
z Anie lą z Chłę dow skich. Swo je po glą dy fi lo zo ficz ne pu bli ko -
wał na ła mach „Prze glą du Na uko we go” a ży cie po li tycz ne ko -
men to wał w ga ze cie „Czas”. Pod jął dzia łal ność kon spi ra cyj ną
w Związ ku Na ro du Pol skie go (taj nej or ga ni za cji przy go to wu ją cej
po wsta nie na ro do we we wszyst kich trzech za bo rach). Po de kon -
spi ra cji ukry wał się w Ga li cji, gdzie na stęp nie współ or ga ni zo wał
po wsta nie. 22 lu te go 1846 r. w Kra ko wie utwo rzo no Rząd Na ro -
do wy, któ ry ogło sił Ma ni fest za po wia da ją cy znie sie nie pańsz czy -
zny i przy wi le jów sta no wych. W dwa dni póź niej Jan Tys sow ski
ogło sił się dyk ta to rem, a E. Dem bow ski zo stał je go se kre ta rzem.
Zgi nął 27 lu te go 1846 r. na kra kow skim Pod gó rzu sto jąc na cze -
le pa trio tycz nej pro ce sji, któ ra zo sta ła ostrze la na przez Au stria -
ków. W So snow cu upa mięt nio ny zo stał nie wiel ką ulicz ką znaj -
du ją cą na po gra ni czu Za gó rza i Dą bro wy Gór ni czej. 

Jan Hen ryk Dą brow ski
(1755-1818), ge ne rał, twór ca Le gio nów Pol skich

Uro dził się 2 sierp nia 1755 r. w Pierz cho wie nad Ra bą w Ma -
ło pol sce w ro dzi nie puł kow ni ka wojsk sa skich Ja na Mi cha ła
Dą brow skie go her bu Dą bro wa i Zo fii Ma rii von Let tow. Pol skę
opu ścił już w 1766 r., a w wie ku 16 lat roz po czął służ bę w stop -
niu pod cho rą że go w woj sku sa skim. Po po nad dwu dzie sto let -
niej służ bie w woj skach róż nych państw nie miec kich, w 1792 r.
prze szedł do woj ska pol skie go. W stop niu wi cebry ga die ra, nie -
zo rien to wa ny jesz cze w sto sun kach, zło żył przy się gę na wier -
ność kon fe de ra cji tar go wic kiej. W cza sie in su rek cji ko ściusz -
kow skiej wsła wił się obro ną War sza wy i wy pra wą do Wiel ko -
pol ski, gdzie zo stał awan so wa ny na sto pień
ge ne ra ła -po rucz ni ka. 18 li sto pa da 1794 r. do stał się do nie wo li
ro syj skiej pod Ra do szy ca mi. Nie przy jął pro po zy cji służ by
w ar mii ro syj skiej oraz pru skiej i po przez Ber lin udał się
w 1796 r. do Pa ry ża, gdzie bę dąc go ściem ge ne ra ła Na po le ona
Bo na par te uzy skał zgo dę rzą du fran cu skie go na zor ga ni zo wa nie
we Wło szech Le gio nów Pol skich. W rok póź niej pod pi sał
w Me dio la nie układ z rzą dem lom bardz kim w spra wie po wo ła -
nia le gio nów. Pie nią dze na ich utwo rze nie uzy skał ze sprze da -
ży ro dzin ne go Pierz cho wa. Na cze le I Le gii brał udział w la -
tach 1797-1799 m.in. w bi twie pod Reg gio, nad Treb bią
i w zdo by ciu Rzy mu. Po bi twie pod Ma ren go utwo rzył dwa no -
we le gio ny, a po po ko ju w Amiens prze szedł w stop niu ge ne ra -
ła dy wi zji na służ bę do Re pu blik Ci sal pin skiej. Pod czas po by -
tu we Wło szech wstą pił do ma so ne rii. Po zwy cię skiej bi twie
pod Je ną (3 li sto pa da 1806) i wkro cze niu wojsk fran cu skich
na te re ny Pol ski wy dał wspól nie z Jó ze fem Wy bic kim ode zwę
wzy wa ją cą do po wsta nia w Wiel ko pol sce. Brał na stęp nie udział
w kam pa nii po mor skiej wal cząc pod Gru dzią dzem, Gdań skiem,
Tcze wem i Fry dlan dem, gdzie zo stał ran ny. 6 mar ca 1808 r. zo -
stał od zna czo ny Krzy żem Ko man dor skim Or de ru Vir tu ti Mi li -
ta ri. Pod czas kam pa nii z 1809 r. wal czył zwy cię sko z Au stria -
ka mi pod Ra dzy mi nem i Łę czy cą. W 1812 r. do wo dził jed ną
z trzech pol skich dy wi zji. 26 li sto pa da w bi twie nad Be re zy ną
zo stał cięż ko ran ny. W na stęp nym ro ku wal czył m.in. w bi twie
pod Lip skiem, a po śmier ci księ cia Jó ze fa Po nia tow skie go zo -
stał na czel nym wo dzem ar mii Księ stwa War szaw skie go.
Po upad ku Na po le ona za miesz kał w War sza wie, gdzie sta nął
na cze le Ko mi te tu Or ga ni za cyj ne go Woj sko we go, któ re go ce -
lem by ło utwo rze nie woj ska no wo utwo rzo ne go Kró le stwa Pol -
skie go, w któ rym otrzy mał sto pień ge ne ra ła jaz dy. Z po wo dów
zdro wot nych szyb ko usu nął się od spraw pu blicz nych i osiadł
w swo ich do brach w Win nej Gó rze w Wiel kim Księ stwie Po -
znań skim, gdzie zmarł 6 czerw ca 1818 r. W So snow cu imie -
niem wy bit ne go ge ne rała na zwa no uli cę na Po go ni, któ ra
do początku lat 90. XX wie ku za pa tro na mia ła Ja ro sła wa Dą -
brow skie go. 

3 grud nia  1941 r. na pla cu po -
cer kiew nym (cer kiew pw. św.
Mi ko ła ja Cu do twór cy zbu rzo -
na zo sta ła w 1938 r.) po mię dzy
obec ną uli cą 3 Ma ja a ul.
Parkową zgro ma dzo no kil ka set
osób (w tym licz ną gru pę ko le -
ja rzy). Ofi cer z Ko men dy Głów -
nej SS i Po li cji w Ka to wi cach
od czy tał wy rok ska zu ją cy Sta ni -
sła wa Ma kar skie go na ka rę
śmier ci przez po wie sze nie
za przy na leż ność do taj nej or ga -
ni za cji kon spi ra cyj nej „Orzeł
Bia ły”. Ska za ny, któ ry peł nił
funk cję ostat nie go ko men dan ta
Związ ku Or ła Bia łe go w Za głę -
biu Dą brow skim nie po zwo lił
so bie za ło żyć na oczy opa ski
i po od czy ta niu wy ro ku wzno sił
grom kie okrzy ki, jak „Krew na -
szą po msz czą mści cie le”, „Wal -
czy my i umie ra my za wol ność”,
„Niech ży je Pol ska”. 

S. Ma kar ski po scho dach zo -
stał do pro wa dzo ny na drew nia ny
po dest, któ ry zo stał usu nię ty
po za ło że niu mu pę tli na szy ję.
Za szu bie ni cę po słu ży ła aka cja,
przez któ rej ga łąź prze rzu co no
sznur. Zwło ki ska zań ca przez
dwa dni wi sia ły na drze wie pil no -
wa ne przez nie miec ką po li cję,
a na stęp nie zo sta ły praw do po -
dob nie prze wie zio ne do Oświę ci -
mia i spa lo ne w kre ma to rium. Je -
go na zwi sko fi gu ru je w księ dze
zgo nów Urzę du Sta nu Cy wil ne -
go w So snow cu za rok 1941 (akt
nr 1353), a szcze gó łów eg ze ku cji
mo że my do wie dzieć się dzię ki
re la cjom na ocz nych świad ków:
An to ni ny Ku de ra -Ni ziń skiej,
Hen ry ka Pro ko pa, Je rze go Ol -
szew skie go i Je rze go Dwo racz ka.

Do ty ka ją ce so sno wiec kich
Ży dów re stryk cje eko no micz ne
sta wa ły się z cza sem co raz bar -
dziej do kucz li we, szcze gól nie
pod wzglę dem żyw no ścio wym,
to też po pyt na te ar ty ku ły był
wśród lud no ści ży dow skiej bar -
dzo du ży. Du że za po trze bo wa -
nie wy two rzy ło gru py po śred -
ni ków, któ rzy trud ni li się nie le -
gal nym han dlem róż ny mi
to wa ra mi, a w szcze gól no ści
kart ka mi żyw no ścio wy mi, czę -
sto wy kra da ny mi z urzę dów
nie miec kich oraz fał szo wa ny -
mi. Efek tem te go pro ce de ru by -
ły licz ne aresz to wa nia za rów no
wśród Po la ków, jak i Ży dów.
Wie le prze pro wa dza nych roz -
praw zo sta ła za koń czo nych wy -
ro ka mi śmier ci. Wła dze hi tle -
row skie po sta no wi ły dla za stra -
sze nia lud no ści nie któ re
wy ro ki prze pro wa dzić w for -
mie zbio ro wych i pu blicz nych
eg ze ku cji.

23 mar ca 1942 r. na pla cu
na roż nym po mię dzy uli ca mi
Mo drze jow ską i Ko ściel ną Ge -
sta po roz ka za ło so sno wiec kiej
Gmi nie Ży dow skiej przy go to -
wać po dest szu bie nicz ny. W go -
dzi nach po po łu dnio wych po li -
cja zgro ma dzi ła w tym miej scu
kil ka set osób: miesz kań ców
oko licz nych ulic i przy pad ko -

wych prze chod niów, z cze go
więk szość zgro ma dzo nych sta -
no wi li Ży dzi. Oko ło go dzi -
ny 16.00 przy wie zio no dwóch
ska za nych wy ro kiem są du do -
raź ne go na ka rę śmier ci więź -
niów. By li to: Ro bert Man giel
i Ma rek Alek san der Li ber man.
Po od czy ta niu wy ro ku przez
przed sta wi cie la ko men dy po li -
cji kry mi nal nej ska zań ców
wpro wa dzo no na po dest i za ło -
żo no im na szy je pę tle ze sznu -
rów za cią gnię tych na ga łę ziach
ro sną cej po środ ku te go pla cu
aka cji. 

Dru ga eg ze ku cja ko lej nych
czte rech Ży dów, od by ła się
na tym sa mym pla cu 13 kwiet -
nia 1942 r. w go dzi nach po po -
łu dnio wych. Rów nież mia ła
cha rak ter pu blicz ny i od by ła się
w obec no ści zgro ma dzo nych
pod przy mu sem miesz kań ców
So snow ca. Tym ra zem po wie -
sze ni zo sta li: Ma jer Da wid Ko -
hen, Nu chym Ko hen, Hersz la
Pffe fer i Jud ka War mund. Cha -
rak te ry stycz ną ce chą ofi cjal ne -
go brzmie nia na zwisk w księ dze
zgo nów Urzę du Sta nu Cy wil ne -
go za rok 1942 jest to, że
przy każ dym fi gu ru je do dat ko -
wo imię Izra el, zgod nie z od no -
śnym roz po rzą dze niem Pre zy -
den ta Re jen cji w Ka to wi cach
z dnia 9.05.1941 r.: Man giel Ro -
bert, Izra el, ur. 30.09.1905 r.
w So snow cu, de ko ra tor, zam.
So sno wiec (nr ak tu 226), Li ber -
man Ma rek Alek san der, Izra el,
ur. 17.06.1920 r. w Otwoc ku,
ro bot nik, zam. So sno wiec
(na ak tu 227), Ko hen Ma jer Da -
wid, Izra el, ur. 15.03.1911 r.
w So snow cu, ku piec, zam. So -
sno wiec (nr ak tu 228), Ko hen
Nu chym, Izra el, ur. 15.05.1888
r. w So snow cu, ku piec, zam.
So sno wiec (nr ak tu 229), Phef -
fer Her schla, ur. 21.07.1916
w Wi śli cy, bu chal ter, zam. So -
sno wiec (nr ak tu 230), War -
mund Jud ka, Izra el,
ur. 21.01.1908 r. w So snow cu,
gor se ciarz, zam. So sno wiec (nr
ak tu 231). Zgon ca łej szóst ki za -
mor do wa nych zgło szo ny zo stał

przez so sno wiec kie Ge sta po do -
pie ro 21 ma ja 1942 r.

1 lu te go 1944 r. w so sno wiec -
kiej dziel ni cy Po goń na skwer ku
przy zbie gu ul. Flo riań skiej, Cie -
płej i Ko per ni ka od by ła się ko lej -
na eg ze ku cja pu blicz na. W go -
dzi nach przed po łu dnio wych so -
sno wiec kie Ge sta po przy go to wa ło
na tzw. pla cu „Ru ska” szu bie ni -
cę, za kła da jąc na ko na ry dwóch
aka cji dłu gi drąg z pię cio ma
stry ka mi oraz po dest ze schod ka -
mi. Na pla cu po li cja zgro ma dzi -
ła mie szań ców po bli skich ulic.
We dług nie miec kie go ra por tu
z prze bie gu eg ze ku cji udział
w niej wzię ło oko ło 2.800 osób,
w tym przed sta wi cie le po li cji,
NSDAP oraz funk cjo na riu szy
ad mi ni stra cji. Oko ło go dzi -
ny 10.00 przy wie zio no pię ciu
ska zań ców: trzech z wię zie nia
przy ul. Sien kie wi cza w So snow -
cu i dwóch z wię zie nia w My sło -
wi cach. Od czy ta ny zo stał wy rok
są du do raź ne go, ska zu ją cy ich
na ka rę śmier ci przez po wie sze -
nie, m. in. za przy na leż ność
do or ga ni za cji pod ziem nych,
czy ta nie i kol por to wa nie ga ze tek
kon spi ra cyj nych, do ko ny wa nie
ak cji sa bo ta żo wych oraz po sia -
da nie bro ni. Na znak pro te stu Fe -
liks Pie cho ciń ski, zna ny miesz -
kań com Po go ni by ły przed wo -
jen ny po li cjant wzniósł okrzy ki:
„Nie je ste śmy ban dy ci! Wal czy -
my o wol ność! Niech ży je Pol -
ska!”. Ge sta pow cy w po śpie chu
za pro wa dzi li go na po dest i po -
wie si li ja ko pierw sze go z ca łej
piąt ki. Zwło ki ska zań ców wy -
wie zio no praw do po dob nie
do Oświę ci mia, gdzie zo sta ły
spa lo ne w kre ma to rium. Wg re -
la cji na ocz nych świad ków stra ce -
ni by li człon ka mi so sno wiec kie -
go In spek to ra tu Ar mii Kra jo wej. 

Na pod sta wie wspo mnień Jó -
ze fy Pie cho ciń skiej, żo ny stra co -
ne go Fe lik sa do wia du je my się,
że jej mąż aresz to wa ny zo stał 13
sierp nia 1943 r. oko ło go dzi -
ny 10.00 w Fa bry ce Huld czyń -
skie go, gdzie był za trud nio ny ja -
ko ślu sarz. Po cząt ko wo przez
okres oko ło mie sią ca prze trzy -

ma ny był w sie dzi bie po li cji kry -
mi nal nej przy ul. Żyt niej 10. Na -
stęp nie prze wie zio ny do wię zie -
nia przy ul. Sien kie wi cza, gdzie
osa dzo nych by ło kil ku człon ków
tej sa mej or ga ni za cji kon spi ra -
cyj nej: An to ni Ci cho pek, Zyg -
munt Do mań ski, bra cia Szy -
mań scy, An drzej La so ta. Osa -
dze ni by li na III pię trze
i prze słu chi wa ni w sa li prze słu -
chań na par te rze. Pod czas po by -
tu w wię zie niu by li wie lo krot nie
tor tu ro wa ni. W dniu kie dy stra -
co no mę ża, pa ni Jó ze fa wy bra ła
się do nie go z pacz ką i dla te go
nie by ła na ocz nym świad kiem
eg ze ku cji. Na zwi ska za mor do -
wa nych pod czas eg ze ku cji
na Po go ni znaj du ją się w księ -
dze zgo nów za rok 1944 Urzę du
Sta nu Cy wil ne go w So snow cu:
Ci cho pek An to ni, ur. 18.10.1925
r. w Wo li cy, syn Fran cisz ka
i Agniesz ki, to karz, zam. So sno -
wiec, ul. To wa ro wa 3 (nr ak -
tu 144), Do mań ski Zyg munt,
ur. 14.10.1914 r. w Zgie rzu, syn
An to nie go i Ma rii, ślu sarz, zam.
So sno wiec, ul. Pszen na 8 (nr ak -
tu 145), Pie cho ciń ski Fe liks,
ur. 10.05.1896 r. w So snow cu,
syn Ja na i Bar ba ry, ślu sarz, zam.
So sno wiec, ul. Mi ła 1 (nr ak -
tu 146), No wac ki Igna cy,
ur. 20.03.1897 r. w Ha ci, syn
Sta ni sła wa i Ma rii, ro bot nik,
zam. So sno wiec, Sta ro po goń -
ska 29a (nr ak tu 147), Man te rys
Hie ro nim, ur. 21.06. 1917 r.
w Bę dzi nie, syn Win cen te go
i Wła dy sła wa, ro bot nik, zam.
Bę dzin, Do bra 29 (nr ak tu 148).
Ich zgon zgło szo ny zo stał przez
pre zy den ta po li cji w So snow cu
w dniu 3 lu te go 1944 r.

By ła to już ostat nia pu blicz -
na eg ze ku cja do ja kiej do szło
na te re nie So snow ca pod czas
oku pa cji hi tle row skiej. W nie -
speł na rok póź niej, 27 stycz -
nia 1945 r. do mia sta wkro czy -
ły od dzia ły 59. Ar mii I Fron tu
Ukra iń skie go pod do wódz -
twem ge ne ra ła puł kow ni ka
Iwa na Ko row ni ko wa i roz po -
czął się „no wy” roz dział w je -
go hi sto rii. 

PU BLICZ NE EG ZE KU CJE
W SO SNOW CU cz. II

KKoolluummnnęę rree ddaa gguu jjee MMii cchhaałł WWęęcceell
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rozrywka
BBAA RRAANN ((2211..0033.. –– 1199..0044..)) – Co kol wiek
byś te raz zro bił, nie licz na szyb kie
efek ty. Wszyst ko mu si swo je od cze -
kać. Cze ka jąc na ten mo ment, skup
się na nad ra bia niu za le gło ści, gdyż
one mo gą Ci sku tecz nie utrud nić ży -
cie. Pod ko niec kwiet nia mi ła wia do -
mość.
BBYYKK ((2200..0044.. –– 2200..0055..)) – Je że li na tych -
miast cze goś nie zro bisz z wia do mym
pro ble mem, mo żesz się spo dzie wać
nie la da kło po tów. Im szyb ciej za re agu -
jesz, tym le piej, więc nie od kła daj ni -
cze go na póź niej. Spra wa jest ła twa
do roz wią za nia.
BB LLIIŹŹ NNIIĘĘ TTAA ((2211..0055.. –– 2211..0066..)) – Skon -
cen truj się bar dziej na swo ich spra -
wach, a nie patrz na rę ce prze ciw ni -
kom. Z wad kon ku ren cji nic Ci nie
przyj dzie po ży tecz ne go. Skup się
na swo ich za le tach, bo to one przy nio -
są Ci zy ski, nie tyl ko ma te rial ne. Zbie -
raj na ro wer!
RRAAKK ((2222..0066.. –– 2222..0077..)) – Uspo kój swo -
je sko ła ta ne ner wy, gdyż nic nie osią -
gniesz de ner wu jąc się już na star cie.
Po trze bu jesz te raz spo ro spo ko ju,
aby sku pić się tyl ko na swo ich spra -
wach. Resz tą się nie przej muj, przy -
naj mniej na ra zie. Na wszyst ko przyj -
dzie czas.
LLEEWW ((2233..0077.. –– 2222..0088..)) – Po myśl w koń -
cu o od po czyn ku. Twój or ga nizm
po okre sie zi mo wym bar dzo te go wy -
ma ga. Wy jedź so bie na pa rę dni, a je śli
to nie moż li we, to przy naj mniej od puść
so bie tro chę co dzien ne obo wiąz ki. 
PPAANN NNAA ((2233..0088.. –– 2222..0099..)) – Za sta nów
się po raz ko lej ny nad swo imi fi nan sa -
mi. Zde cy do wa nie szy ku je się zmia -
na na lep sze, ale wszyst ko bę dzie za -
le ża ło od Cie bie, czy za ry zy ku jesz.
Mo że war to po ra dzić się praw dzi we go
fa chow ca?
WWAA GGAA ((2233..0099.. –– 2222..1100..)) – Nie bój się
oka zy wać, że coś wy pro wa dza Cię
z rów no wa gi. W naj bliż szych dniach
mo że się zda rzyć, że stra cisz pa no wa -
nie nad so bą. Do brze wte dy bę dzie
mieć ko ło sie bie bli ską oso bę, któ ra za -
ła go dzi nie po trzeb ny kon flikt.
SSKKOORR PPIIOONN ((2233..1100.. –– 2211..1111..))
– Pod ko niec kwiet nia cze ka Cię nie -
spo dzie wa ne spo tka nie, któ re go skut ki
bę dziesz od czu wać przez dłuż szy
czas. Na szczę ście bę dzie to mi łe,
więc nie broń się i nie uni kaj zna jo -
mych. W nich ca ła si ła.
SSTTRRZZEE LLEECC ((2222..1111.. –– 2200..1122..)) – Twoi
naj bliż si cze ka ją, aż w koń cu po świę -
cisz im tro chę wię cej uwa gi. Nie trzy -
maj ich w nie pew no ści, bo sko ro Cię
po trze bu ją – to bądź dla nich. Two ja ra -
da i po moc po mo że unik nąć pew ne go
pro ble mu. 
KKOO ZZIIOO RROO ŻŻEECC ((2211..1122.. –– 2200..0011..)) – Nie
ufaj na ra zie ni ko mu i sta raj się trzy -
mać bu zię na kłód kę. Nad miar szcze -
ro ści mo że się nie mi le skoń czyć. Naj le -
piej uśmie chaj się do wszyst kich
uprzej mie i ob ser wuj co bę dzie się
dzia ło. 
WWOODD NNIIKK ((2211..0011.. –– 2200..0022..)) – To bę dzie
fan ta stycz ny okres, w cza sie któ re go
po czu jesz na gły przy pływ ener gii
i opty mi zmu. Od zy skasz wia rę w sens
swo ich dzia łań i za czniesz zno wu ro bić
pla ny. Te krót ko i da le ko sięż ne. A jest
ich wie le.
RRYY BBYY ((2211..0022.. –– 2200..0033..)) – Je że li nie je -
steś pew ny czy do brze ro bisz, wstrzy -
maj się na chwi lę i wni kli wie prze ana li -
zuj wszyst kie plu sy i mi nu sy. Wo bec
sie bie bądź ab so lut nie szcze ry, bo tyl -
ko wte dy znaj dziesz dla sie bie do bre
roz wią za nie. VVEE NNAA

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 pod ad re sem re dak cji do
4 maja. 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.
PPoo zziioo mmoo:: 1 – oto czo ny re lin giem
na stat ku, 5 – to wa rzysz gę si, 8
– „Na buc co”, „Ri go let to”, 9
– prze no śny kom pu ter, 10 – na uka
opi su ją ca jak prze bie ga ro zu mo -
wa nie, 11 – dom z lo du, 12 – z nie -
miec kie go – kie li szek wód ki, 14
– da nie z tar tych ziem nia ków, 16
– na ro do wy de mo kra ta, 17 – ma -
szy na pra cu ją ca na ośnie żo nym
sto ku, 19 – ma ją go ła kom czu -
chy, 21 – je zio ro w Ame ry ce Pół -
noc nej, 22 – imię Kur ka, pol skie -
go po ety i pro za ika, 25 – nie okrze -
sa niec, 28 – dzie dzicz ny ty tuł

ja poń skich wo dzów, 29 – mniej niż
wio ska, 30 – ko niec mał żeń -
stwa, 32 – na niej brat ki i in ne
kwiat ki, 34 – be czuł ka na pi wo, 35
– imię Ho lo ub ka, 36 – uko cha ny
Afro dy ty, 37 – wód ka na ba zie wi -
śni, 38 – po sie dze nie, 39 – o czymś
moc no roz drob nio nym.
PPiioo nnoo wwoo:: 1 – ogół ad wo ka tów, 2
– ga tu nek waż ki, 3 – post scrip -
tum, 4 – po etyc ka na zwa Gre cji, 5
– ro dzaj po lki, 6 – li te ra al fa be tu
grec kie go, 7 – trzeź wo pa trzy
na świat, 13 – u nie go pod pi szesz
te sta ment, 15 – na uka o bu do wie
ko mó rek, 18 – sen sa cja, 20 – ro -
dzaj ba ta, 23 – rdzen ny miesz ka -
niec Au stra lii, 24 – or na men ty wy -
ko na ne z róż nych ga tun ków drew -
na, 26 – coś z AGD w kuch ni, 27
– nad tym mo rzem le ży Stam -
buł, 28 – cy nizm, 31 – gó ral skie
ogni sko, 33 – część twa rzy. 

RRoozzwwiiąązzaanniiee kkrrzzyyżżóówwkkii nnuummeerr 33//22001100:: „„WWeessoołłeeggoo AAlllleelluujjaa””..
NNaaggrrooddyy oottrrzzyymmuujjąą:: Marian Klimek, Ireneusz Srokosz i Mariusz Wiecha.

UWAGA! Jedna osoba może przysłać 1 rozwiązanie

Krzyżówka nr 4

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

KKoonnkkuurrss WWyyddaawwnniiccttwwaa ZZNNAAKK KM 4:

KKttoo jjeesstt uulluubbiioonnyymm bboohhaatteerreemm ddoowwcciippóóww kkssiięęddzzaa TTiisscchhnneerraa?? 

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

KKoonnkkuurrss WWyyddaawwnniiccttwwaa ŚŚwwiiaatt KKssiiąążżkkii KM 4:

WW jjaakkiimm mmiieeśścciiee rroozzggrryywwaa ssiięę aakkccjjaa ppoowwiieeśśccii pptt.. „„WWrróógg””??

Pierwsze 2 osoby, które przyjdą do naszej redakcji (Sosnowiec, ul. 3
Maja 22, pokój nr 9) z aktualnym wydaniem „Kuriera Miejskiego” nr 4
iprawidłowo odpowiedzą nazadane pytanie otrzymają nagrodę książkową
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Char lie Hig son

Wróg
Przeł. Pa tryk Go łę biow ski
Świat Książ ki, 2010
Pre mie ra 23 mar ca

Nie sa mo wi ta (do słow nie!), wie lo war stwo -
wa, mą dra i fa scy nu ją ca po wieść Hig so -
na przy wo dzi na myśl słyn ne go „Wład cę
much” Gol din ga. Z po zo ru jest przy go do -
wą książ ką dla mło dzie ży, o wart kiej ak -
cji, utrzy ma ną w kon wen cji ulu bio ne go
przez mło dych czy tel ni ków hor ro ru, z rze -
czy wi sto ścią jak z gry kom pu te ro wej. Ale
tak na praw dę jest, jak ar cy dzie ło Gol din -
ga, przej mu ją cą opo wie ścią o ludz kiej na -
tu rze, ujaw nia ją cej się wy jąt ko wo wy ra zi -
ście na przy kła dzie dzie ci, po zo sta wio -
nych sa mym so bie w ob li czu strasz ne go
za gro że nia. 

Po glo bal nym ka ta kli zmie Lon dyn stał
się mia stem -wid mem, a wszy scy do ro śli
zmie ni li się w prze ra ża ją ce po two ry – nie -
mal zom bi. Wa ta hy krą żą cych po me tro po -
lii lu dzi -upio rów to naj strasz niej szy wróg

po zo sta wio nych sa mym so bie dzie ci: po lu -
ją na nie, za bi ja ją i zja da ją... Dzie cia ki bro -
nią się jak mo gą, or ga ni zu jąc się w gru py
i szu ka jąc spo so bów na prze ży cie. Jed -
na z grup, do wo dzo na przez Ar ra na, za de -
ko wa ła się w opu sto sza łym su per mar ke cie
w Wa itros. Dru ga, któ rej prze wo dzi Nie bie -
ski, ukry wa się w Hol lo way. By po ko nać
wspól ne go wro ga, mu szą się zjed no czyć,
lecz cha rak te ry, am bi cje i dą że nia dzie ci
spra wia ją, że za czy na ją wal czyć ze so bą na -
wza jem. 

CChhaarr lliiee HHiigg ssoonn jest zna nym bry tyj skim sce -
na rzy stą, au to rem thril le rów i ak to rem.
Dzię ki swo jej se rii o przy go dach mło de go
Ja mesa Bon da stał się jed nym z naj po pu lar -
niej szych au to rów li te ra tu ry sen sa cyj nej dla
mło dzie ży.

Wojciech Bonowicz

Kapelusz na wodzie.
Gawędy o księdzu
Tischnerze

Naj bar dziej zna ny gó ral ski
dow cip opo wia da ny przez Ti -
sch ne ra ma za bo ha te ra nie -
śmier tel ne go Fran ka Gą sie -
ni cę. „Po mnie nic nie zo sta -
nie, oprócz tych pa ru
dow ci pów – tym ra du ję się
oczy wi ście – któ re Fra nek
Gą sie ni ca wy my śla, a ja, jak
ten ma giel, po wta rzam”, mó -

wił Ti sch ner pod czas jed ne -
go z wy kła dów. 

WWoojj cciieecchh BBoo nnoo wwiicczz (ur. 1967)
– po eta, pu bli cy sta, dzien ni -
karz. Ukoń czył fi lo lo gię pol ską
na Uni wer sy te cie Ja giel loń -
skim. Ja ko po eta de biu to wał
w 1995 to mem Wy bór więk -
szo ści. 

Ksiądz Ra fał przy wra ca wia rę. W do brych
lu dzi, w sie bie i w szczę śli we za koń cze nia.
Gró dek to wieś pach ną ca słoń cem, zio ła mi
i ludz ką pra cą. Miej sce spo koj ne i har mo nij -
ne, gdzie czas od mie rza ją msze w ko ście le
i wie czor ne dys pu ty w ba rze. Lu dzie ży ją
z dnia na dzień, a ksiądz mo że wię cej niż soł -
tys. Ten trwa ją cy od lat po rzą dek bu rzy
śmierć sta re go pro bosz cza. Do Gród ka mu si
przyjść ktoś no wy! 

MMaa cciieejj GGrraabb sskkii (ur. 1968), kra ko wia nin, hi -
sto ryk sztu ki z wy kształ ce nia i za mi ło wa nia.
Rze czo znaw ca w za kre sie ochro ny za byt ków,
bie gły są do wy, okre so wo rów nież tłu macz
i kon sul tant w dzie dzi nie no wych me diów. 

Ma ciej Grab ski

Ksiądz Ra fał 

Ba stian Bal ta zar Buks wcho dzi przy -
pad kiem do an ty kwa ria tu i znaj du je
nie zwy kłą książ kę za ty tu ło wa ną „Nie
Koń czą ca Się Hi sto ria”. Czy ta jąc ją,
prze no si się do kra iny fan ta zji, gdzie
prze sta je być zwy czaj nym chłop cem
i sta je się bo ha te rem. Tyl ko on mo że
ura to wać Ce sa rzo wą oraz po wstrzy -
mać za gła dę ca łej Fan ta zja ny… 
Prze pięk na książ ka o po tę dze wy -
obraź ni, kla sy ka li te ra tu ry dzie cię -
cej.

Mi cha el En de

Nie kończąca 
się historia 
tłum. Sła wo mir Błaut 
No we wy da nie ba śni wszech cza sów
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sport

Do sko na le spi sa li się na si sza bli -
ści pod czas ro ze gra nych we Wro -
cła wiu Mi strzostw Pol ski Ju nio -
rów. Re pre zen tan ci TMS Za głę bie
zde kla so wa li ry wa li się ga jąc aż
po sześć me da li, w tym trzy z naj -
cen niej sze go krusz cu. Na naj wyż -
szym stop niu po dium sta nę li Ma -
ciej Re gu lew ski oraz na sze dru ży -
ny w skła dzie: Mar ta Pu da,
Pa me la War szaw ska, An ge li ka
Wą tor i Ka ta rzy na Rak oraz Ma -
ciej Re gu lew ski, Ka mil Ma rzec,
Ma te usz Wi cher i Bar tosz Ły sik.
– Na si za wod ni cy po twier dzi li, że
na le żą do naj lep szych w kra ju
– nie kry je du my Krzysz tof Wą -
tor, tre ner na szych sza bli stów.

Po zo sta łe me da le zdo by li:
Mar ta Pu da, dru ga w tur nie ju in -

dy wi du al nym, Ka ta rzy na Rak,
trze cia w ry wa li za cji ko biet oraz
dru ga dru ży na żeń ska (Ka ro li -
na Wal czak, Syl wia Bi jak, Kin -
ga Dróżdż), któ ra się gnę ła
po brąz. 

– Re gu lew ski po ko nał w fi -
na le 15:9 Ja ku ba Kac prza ka
z KKsz Ko nin. Od po cząt ku za -
wo dów im po no wał for mą i mia -
ło to prze ło że nie na wy da rze nia
na plan szy. W ry wa li za cji dru -
ży no wej wspól nie z ko le ga mi
do rzu cił dru gie zło to. Fi na ło wa
wal ka mia ła bar dzo wy rów na ny
prze bieg, osta tecz nie o dwa tra -
fie nia lep szy był nasz ze spół,
któ ry wy grał 45:43 z aka de mi -
ka mi z War sza wy. W czo łów -
ce  zna lazł się tak że Ka mil Ma -

rzec, któ ry za koń czył ry wa li za -
cję na 10 miej scu – re la cjo no wał
prze bieg zma gań Wą tor.

Dwa me da le wy wal czy li pa -
no wie, aż czte ry na sze pa nie.
– Mar ta Pu da do pie ro w fi na le
zna la zła po grom czy nię, któ rą
by ła Ma tyl da Ostoj ska. Za wod -
nicz ka AZS AWF War sza wa wy -
gra ła 15:10. Brąz wy wal czy ła
Ka sia Rak, któ ra w fi na le prze -
gra ła z Mar tą Pu dą. Na 6 miej scu
zma ga nia ukoń czy ła An ge li ka
Wą tor. Do sko na le na sze za wod -
nicz ki spi sa ły się tak że w ry wa -
li za cji dru ży no wej. Pierw szy ze -
spół pew nie się gnął po zło to
po zwy cię stwie 45:37 nad AZS
AWF War sza wa. Wiel ką nie spo -
dzian kę spra wił dru gi ze spół,

któ ry w ćwierć fi na le po ko nał fa -
wo ry zo wa ne za wod nicz ki z Ko -
ni na 45:43. W pół fi na le dziew -
czę ta nie da ły ra dy aka de micz -
kom ze sto li cy, ale w wal ce
o brąz 45:33 po ko na ły Dra gon

Łódź i się gnę ły po brąz – do da je
Wą tor.

Wy ni ki osią gnię te w Mi -
strzo stwach Pol ski to tak że
ogrom ny suk ces ca łe go szta bu
tre ner skie go: Da wi da Ada mow -

skie go, An drze ja Bi la, To ma sza
Do mi ni ka, Grze go rza Do mi ni -
ka, Lesz ka Chło sty i Krzysz to fa
Wą to ra.

KKrrzzyysszz ttooff PPoo llaacczz kkiiee wwiicczz

Sosnowiec rządzi w juniorskiej szabli

Na medal poczekamy

WWyy nnii kkii::
SSzzaa bbllaa mmęężż cczzyyzznn
ĆĆwwiieerrćć ffii nnaa łłyy::
Ma ciej Re gu lew ski (TMS
So sno wiec) – Fi lip Ja -
strzęb ski (KKSz Ko -
nin) 15:14
PPóółł ffii nnaa łłyy:
Re gu lew ski – Sę -
czek 15:11

FFii nnaałł::
Re gu lew ski – Kac -
przak 15:9
KKoo lleejj nnoośśćć::
1 Ma ciej Re gu lew ski (TMS
So sno wiec)
2 Ja kub Kac przak (KKSz
Ko nin)
3 Adam Sę czek (UKS Vic -
tor War sza wa)
10 Ka mil Ma rzec (TMS Za -
głę bie)
11 Ma te usz Wi cher (TMS
Za głę bie)

SSzzaa bbllaa kkoo bbiieett

ĆĆwwiieerrćć ffii nnaa łłyy::
Mar ta Pu da – An ge li ka
Wą tor (obie TMS So sno -
wiec) 15:11
Ka ta rzy na Rak (TMS So -
sno wiec) – Da ria Ka miń ska
(KKSz Ko nin) 15:13

Ma tyl da Ostoj ska (AZS
AWF War sza wa) – Pa me la
War szaw ska (TMS So sno -
wiec) 15:6
PPóółł ffii nnaa łłyy::
Pu da – Rak 15:5
Ostoj ska – Pa ster nak 15:7
FFii nnaałł::
Ostoj ska – Pu da 15:10
KKoo lleejj nnoośśćć::
1 Ma tyl da Ostoj ska (AZS
AWF War sza wa)
2 Mar ta Pu da (TMS So -
sno wiec)
3 Mag da le na Pa ster nak
(AZS AWF Ka to wi ce)
3 Ka ta rzy na Rak (TMS So -
sno wiec)
6 An ge li ka Wą tor (TMS So -
sno wiec)
7 Pa me la War szaw ska
(TMS So sno wiec)

SSzzaa bbllaa mmęężż cczzyyzznn
ddrruu żżyy nnoo wwoo

ĆĆwwiieerrćć ffii nnaa łłyy::
TMS So sno wiec – Pa łac
Mło dzie ży Ka to wi ce 45:26
PPóółł ffii nnaa łłyy::
TMS So sno wiec – UKS
Vic tor War sza wa 45:37 B
TMS So sno wiec – AZS
AWF War sza wa 45:43

KKoo lleejj nnoośśćć::
1 TMS So sno wiec (Ma ciej
Re gu lew ski, Ka mil Ma rzec,
Ma te usz Wi cher, Bar tło -
miej Ły sik)
2 AZS AWF War sza wa
3 KKSz Ko nin 
Sza bla ko biet dru ży no wo
ĆĆwwiieerrćć ffii nnaa łłyy::
TMS So sno wiec – AZS
AWF War sza wa II 45:23
TMS So sno wiec II – KKSz
Ko nin 45:43
PPóółł ffii nnaa łłyy::
TMS So sno wiec – Dra gon
Łódź 45:29
AZS AWF War sza wa
– TMS So sno wiec II 45:35
FFii nnaałł::
TMS So sno wiec – AZS
AWF War sza wa 45:47
O 3 miej sce:
TMS So sno wiec II – Dra -
gon Łódź 45:33

KKoo lleejj nnoośśćć::
1 TMS So sno wiec (Mar ta
Pu da, Ka ta rzy na Rak, Pa -
me la War szaw ska i An ge li -
ka Wą tor)
2 AZS AWF War sza wa
3 TMS So sno wiec II (Ka ro -
li na Wal czak, Pau li na To -
niarz, Syl wia Bi jak i Kin ga
Dróżdż)

Ho ke iści „Za głę bia” bez me da -
lu. So sno wi cza nie po po raż ce
w pół fi na ło wej kon fron ta cji
z Cra co vią, w ry wa li za cji
do czte rech zwy cięstw wal czy li
o brą zo we me da le z dru ży ną
z Ty chów. Nie ste ty, ry wa le,
któ rzy przy stą pi li do tej kon -
fron ta cji z tzw. bo nu sem (ze -
spół, któ ry w se zo nie za sad ni -
czym w bez po śred niej ry wa li -
za cji wy grał wię cej spo tkań
w play -off po trze bo wał do zwy -
cię stwa jed nej wy gra nej mniej
– przyp. red.) po ko na li nasz ze -
spół 4:2. Tym sa mym se -
zon 2009/2010 ze spół Mi la -
na Sko ka na ukoń czył na czwar -
tym miej scu.

Ce lem miał być awans
do czo ło wej czwór ki, a po tem
sku tecz na wal ka o me da le. Te -
go dru gie go zre ali zo wać się
nie ste ty nie uda ło. Tym sa mym
ze spół po wtó rzył wy nik z se zo -
nu 2007/2008. – Po zo stał nie -
do syt. Za kła da li śmy so bie pew -
nie cel, któ re go nie uda ło się
nie ste ty zre ali zo wać. Pew nych
rze czy nie da się prze sko czyć.
Gdy by na sze głów ne „żą dła”
gra ły w play -off tak jak w se zo -
nie za sad ni czym, to być mo że
by ło by ina czej. Na pew no jest
gru pa za wod ni ków, któ ra za -
wio dła, ale nie chcę te raz wy -

mie niać o ko go cho dzi. Czwar -
te miej sce, w po rów na niu
z ubie głym se zo nem, to nie jest
zły wy nik, ale na pew no moż -
na by ło ugrać wię cej. Cóż,
na me dal mu si my jesz cze po -
cze kać – pod kre śla Adam Ber -
nat, pre zes „Za głę bia”. 

Przy po mnij my, że po raz
ostat ni nasz ze spół za jął miej sce
na po dium w 1990 ro ku – sta jąc
na je go naj niż szym stop niu. 

Wia do mo już, że w ko lej nym
se zo nie ho ke iści po wal czą z no -
wym szko le niow cem. Mi lan
Sko kan nie jest już bo wiem tre -
ne rem „Za głę bia”. Z koń cem
mar ca Sło wa ko wi skoń czy ła się
umo wa z na szym klu bem,
a dzia ła cze nie za mie rza li jej
prze dłu żać. Z dru ży ną że gna się
tak że asy stent Sko ka na An drzej
Wu dec ki. – Już wcze śniej wie -
dzie li śmy, że tre ner Sko kan nas
opu ści. Ma pro ble my ze zdro -
wiem, któ re unie moż li wia ją mu
pra cę z ze spo łem – wy ja śnia
Ber nat.

Z dru ży ną roz stał się tak że
obroń ca Mar tin Bal cik. Na zwi -
sko no we go tre ne ra ma być zna -
ne w naj bliż szym cza sie, wów -
czas za pad ną dal sze de cy zje per -
so nal ne. Wśród kan dy da tów
do ob ję cia po sa dy wy mie nia się
Hen ry ka Za broc kie go. KKPP

Pre mie ro we star ty ko la rzy

Za wod ni cy Gru py Ko lar skiej
Za głę bie So sno wiec wy ru szy li
na tra sy. Na si za wod ni cy wzię li

udział w kry te rium ulicz nym
w Dzier żo nio wie oraz Me mo -
ria le im. Ro ma na Rę ge ro wi cza

w So bót ce. W obu wy ści gach
uda nie za pre zen to wa ły się na -
sze pa nie, któ re za ję ły czo ło we
lo ka ty i dwu krot nie sta nę ły
na po dium dla naj lep szych.

W Dzier żo nio wie trze cie
miej sce za ję ła Mag da le na Pyr -
gies, któ ra na me cie ustą pi ła
po la je dy nie Da rii Fa bi siak
(Kross Zie mia Dar łow ska), któ -
ra fi ni szo wa ła ja ko pierw sza,
oraz dru giej w kla sy fi ka cji koń -
co wej Na ta lii Miel nik (Bo xmet
Dzier żo niów).

W So bót ce na star cie słyn ne go
me mo ria łu im. Ro ma na Rę ge ro wi -
cza sta nę ło bli sko 900 za wod ni -
ków. Wy ści gi od by ły się w kil ku

ka te go riach wie ko wych. Emo cji
nie za bra kło zwłasz cza w ry wa li -
za cji ko biet. W for mu le open trze -
cie miej sce za ję ła Eu ge nia Bu jak,
na to miast Mag da le na Pyr gies
upla so wa ła się na pią tej po zy cji.
Wy gra ła Czesz ka Pa vla Ha vli ko wa
(KC Ko ope ra ti va), dru gie miej sce
wy wal czy ła Mar ty na Kle kot z Ko -
le ja rza Czę sto cho wa. – Obie na sze
za wod nicz ki uda nie za in au gu ro -
wa ły ko lej ny se zon. Ten start to do -
bry pro gno styk przed ko lej ny mi
za wo da mi. Jed no cze śnie war to od -
no to wać siód me miej sce Ada ma
Bę ben ka wśród mło dzi ków – po -
wie dział Ry szard Bu jak, tre ner GK
Za głę bie. KKPP

EEuuggeenniiaa BBuujjaakk zzaajjęęłłaa ttrrzzeecciiee mmiieejjssccee ww mmeemmoorriiaallee
RRoommaannaa RRooggoowwiicczzaa,, kkttóórryy ttrraaddyyccyyjjnniiee ooddbbyyłł ssiięę ww SSoobbóóttccee

Złote medale dla
hokejowych oldbojów
Old bo je „Za głę bia” mi strza mi Pol ski
w ho ke ju na lo dzie. W fi na le im pre -
zy, któ ra od by ła się na lo do wi sku
w Ty chach so sno wi cza nie po ko na -
li 4:0 dru ży nę go spo da rzy i się gnę li
po zło te me da le. Bram ki dla na szej
dru ży ny zdo by li: Ro bert Świą tek (2),
An drzej No wak oraz Zbi gniew Ra -
szew ski. Ty sza nom nie po mo gło „za -
kon trak to wa nie” Wie sła wa Job czy ka,
jed ne go z naj lep szych na past ni ków
w hi sto rii Za głę bia. Na trze cim miej -
scu MP ukoń czy li gra cze Cra co vii. KKPP

W My sło wi cach od był się 38. Cross „Ży cia My -
sło wic” w ra mach któ re go od by ły się Mi strzo -
stwa Ślą ska w bie gach prze ła jo wych. Bar dzo
uda ny start za no to wa li spe cja li ści od bie gów
śred nich, re pre zen tu ją cy na co dzień bar wy
MKS -MOS Pło mień So sno wiec, któ rzy wy wal -
czy li sześć me da li, w tym trzy zło te. Na naj wyż -
szym stop niu po dium sta nę li: w ka te go rii dzie -
ci: Pa try cja Ka pa ła; w ka te go rii se nio rek Ur szu -
la Nęc ka, w ka te go rii ju nio rów Da wid
Że brow ski – 4000 m. 

W Ru dzie Ślą skiej od by ły się z ko lei Mię dzy -
wo je wódz kie Mi strzo stwa Mło dzi ków i Ju nio rów
Młod szych w bie gach prze ła jo wych, któ re dla ju -
nio rów by ły eli mi na cją do Ogól no pol skiej Olim pia -
dy Mło dzie ży. Sze ściu ju nio rów młod szych so sno -
wiec kie go klu bu uzy ska ło awans na OOM, któ ry
od był się 27 mar ca w Cho rzo wie. By li to: Łu kasz
Gurt kie wicz, Se ba stian Stel mań ski, To masz Mi kus,
Mar ty na Kac przyk, Mi chał Go łom bek oraz Ka mil
Ku bat. Nie ste ty pod czas sa me go OOM so sno wiec -
kim lek ko atle tom me da lu nie uda ło się zdo być. KKPP

Wybiegali medale
Marzec był pracowitym miesiącem dla naszych biegaczy. Sosnowiczanie wzięli udział w kilku
imprezach, w których zajmowali czołowe lokaty
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WARTO OSZCZĘDZAĆ NAWET 
NIEWIELKIE KWOTY!

Zapraszamy Państwa:
SOSNOWIEC
UL. 3 MAJA 21

W Alior Banku regularne wpłaty nawet niewielkich 
kwot umożliwiają osiągnięcie dużego zysku. Programy 
systematycznego oszczędzania pozwolą Ci na 
sfinansowanie godnej emerytury, edukacji dzieci lub  
na wcześniejszą spłatę kredytu.
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