
Lo ka le przy go to wy wa ne dla gło su ją cych

Mia sto przed wy bo ra mi
W związ ku z ka ta stro fą lot ni czą w Smo -
leń sku i śmier cią pre zy den ta RP Le cha
Ka czyń skie go, mu szą się od być wcze -
śniej sze wy bo ry na urząd pre zy den ta
RP. Mar sza łek Sej mu Bro ni sław Ko mo -
row ski, któ ry w ra mach za pi sów Kon -
sty tu cji prze jął obo wiąz ki gło wy pań -
stwa, wy zna czył no wy ter min wy bo rów
na 20 czerw ca. So sno wiec jest już w za -
sa dzie go to wy do te go wy da rze nia.

Wy zna czo no już lo ka le wy bor cze,
ukon sty tu ował się też Miej ski Ze spół
Wy bor czy. Or gan ten czu wać bę dzie
nad ca ło ścią spraw or ga ni za cyj nych
zwią za nych z wy bo ra mi, zwłasz cza
nad sa mym gło so wa niem. Skład MZW
kształ tu je się na stę pu ją co: Zbi gniew Ja -
skier nia – prze wod ni czą cy, Ha li na Pa le -
ni ca – za stęp ca prze wod ni czą ce go oraz
człon ko wie: Krzysz tof Bo row ski, Zbi -
gniew Kru pa, Zbi gniew Krzy kow ski,
Ra fał Ły dek. Do za dań Ze spo łu na le ży
w szcze gól no ści pod ję cie nie zbęd nych
prac przy go to waw czych, a tak że współ -
dzia ła nie z ob wo do wy mi ko mi sja mi wy -
bor czy mi w re ali za cji ich za dań oraz re -
ali za cją in nych czyn no ści, o któ re wy -
stą pi Okrę go wa Ko mi sja Wy bor cza.

Miej ski Ze spół Wy bor czy nad zo ru -
je np. wy bór lo ka li, w któ rych miesz -
kań cy od da wać bę dą gło sy, i czu wa
nad wła ści wym wy glą dem oraz wy po -
sa że niem tych miejsc. 

– W lo ka lu po win ny znaj do wać się:
go dło pań stwo we, urna mo gą ca po mie -
ścić wszyst kie od da ne kar ty do gło so -
wa nia, po miesz cze nia lub osło ny za -
pew nia ją ce taj ność gło so wa nia umiesz -
czo ne w ta kiej licz bie i w ta ki spo sób,
aby za pew nić spraw ny je go prze bieg
– tłu ma czy Ha li na Pa le ni ca, urzęd nik
wy bor czy z So snow ca. – Miej sca
za osło na mi po win ny być wy po sa żo ne
w przy bo ry do pi sa nia. W miej scach
tych na le ży tak że umie ścić pla kat in for -

ma cyj ny Pań stwo wej Ko mi sji Wy bor -
czej o spo so bie gło so wa nia i wa run kach
waż no ści gło su. Lo kal po wi nien,
w mia rę moż li wo ści, być tak urzą dzo -
ny, by wy bor ca po otrzy ma niu kar ty
do gło so wa nia bez po śred nio kie ro wał
się do miej sca za osło ną, a na stęp nie
w stro nę urny.

Ko mi sja obo wią za na jest spraw dzić,
czy urna wy ko na na jest w ta ki spo sób,
aby przez ca ły czas, od jej za mknię cia
i opie czę to wa nia do jej otwar cia po za -
koń cze niu gło so wa nia, nie by ło moż li -
we wrzu ce nie do niej kart w in ny spo -
sób niż przez otwór do te go prze zna -
czo ny ani wy ję cie (wy sy pa nie się) kart.

Na wi docz nym miej scu w lo ka lu
wy wie sza się też urzę do we ob wiesz cze -
nia i in for ma cje o za re je stro wa nych kan -
dy da tach na Pre zy den ta Rze czy po spo -
li tej Pol skiej, a tak że o nu me rach i gra -
ni cach ob wo dów gło so wa nia oraz
sie dzi bach ob wo do wych ko mi sji wy -
bor czych, o spo so bie gło so wa nia i wa -
run kach waż no ści gło su oraz o skła dzie
ko mi sji.

W So snow cu we dług naj śwież szych
da nych miesz ka ok. 190 ty się cy upraw -
nio nych do gło so wa nia oby wa te li.
– Oczy wi ście w dniu wy bo rów ta licz -
ba mo że nie znacz nie ulec zmia nie,
z po wo du zgo nów lub ze wzglę du
na mi gra cje lud no ści. Nie za po mnia no
o tych, któ rzy w wy bo rach chcą brać
udział, lecz ba rie rą jest dla nich nie peł -
no spraw ność. – 40 lo ka li do sto so wa no
do po trzeb nie peł no spraw nych – do da je
Ha li na Pa le ni ca. – Wy bor ca nie peł no -
spraw ny, na swój wnio sek wnie sio ny
do urzę du gmi ny naj póź niej w piątym
dniu przed dniem wy bo rów, mo że być
do pi sa ny do spi su wy bor ców w wy bra -
nym przez sie bie ob wo dzie gło so wa nia. 

Li sta Lo ka li Ob wo do wych Ko mi -
sji Wy bor czych   do sto so wa nych

do po trzeb osób nie peł no spraw nych
jest dłu ga. Znaj du ją się na niej na stę -
pu ją ce ad re sy: ul. Su cha 21, ul. Bę -

dziń ska 39, ul. Hut ni cza 6, ul. Bę -
dziń ska 6, ul. Gen. Gro ta -Ro wec kie -
go 66, ul. Pił sud skie go 114, ul. Cze -

ladz ka 58, ul. Żyt nia 10, ul. Nie pod -
le gło ści 7, ul. 3 Ma ja 41, ul. Urba no -
wicz 14, ul. Ma ła chow skie go 61, ul.
Te atral na 3, ul. Krucz kow skie go 18b,
ul. Te atral na 8, ul. Ja giel loń ska 13,
ul. Fran cisz kań ska  5a, ul. Pru -
sa 253a, ul. Rzeź ni cza 12, ul. Gen.
An der sa 66, ul. Fran cisz kań ska 19,
ul. Jo dło wa 1, ul. Za głę biow ska 25,
ul. Gen. An der sa 81b, ul. Krzy wo -
uste go 2, ul. Dłu go sza 11a, ul. Dwor -
ska 15 a, ul. Boh. Mon te Cas si no 46,
ul. Bia ło stoc ka 17, ul. Gwiezd na 16d,
ul. Mjr. Hu ba la -Do brzań skie go 131,
ul. Ja sień skie go 2a, ul. Czoł gi -
stów 12, ul. Ja sień skie go 2a, ul. Skwe -
ro wa 21, ul. Pru sa 253a, ul. Boh. Mon -
te Cas si no 46.

Wła dze mia sta wy da ły też sto sow -
ne de cy zje w spra wie udzia łu w wy bo -
rach osób nie po sia da ją cych w So snow -
cu sta łe go po by tu. Za świad cze nia
o pra wie do gło so wa nia wy da wa ne bę -
dą do 18 czerw ca w Urzę dzie Miej -
skim, w gma chu głów nym na par te rze
w po ko ju 112. Punkt Czyn ny bę dzie
w po nie dział ki od godz. 7.30 do 17,
a w po zo sta łe dni ro bo cze od 7.30
do 15.30. W tym sa mym punk cie oso -
by bez sta łe go po by tu lub prze by wa ją -
ce na te re nie gmi ny cza so wo mo gą się
do pi sać do spi su wy bor ców do dnia 10
czerw ca włącz nie.

Wy bra no też li stę miejsc na te re nie
So snow ca, gdzie ko mi te ty wy bor cze
za dar mo wy wie szać mo gą pla ka ty wy -
bor cze, afi sze, ogło sze nia i ulot ki. Łącz -
nie to kil ka dzie siąt słu pów i ta blic ogło -
sze nio wych. Zgod nie z ogól no pol ski mi
prze pi sa mi za koń cze nie wy bor czej
kam pa nii na stą pi w dniu 18 czerw ca
o pół no cy. Głosowanie odbędzie się 20
czerwca w godz. 6.00 – 20.00. 
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W związ ku z po zy tyw nie za -
koń czo ną oce ną pro jek tu Bu do -
wa Sa li Kon cer to wej przy Ze -
spo le Szkół Mu zycz nych w So -
snow cu Bog dan Zdro jew ski,
Mi ni ster Kul tu ry i Dzie dzic twa
Na ro do we go pod jął de cy zję
o przy zna niu gmi nie So sno wiec
do fi nan so wa nia w wy so ko -
ści 20 590 000 zł z Eu ro pej skie -
go Fun du szu Roz wo ju Re gio -
nal ne go. Cał ko wi ty koszt in we -
sty cji wy nie sie po nad 40 mln

zło tych. Po zo sta łą kwo tę wy ło -
ży z bu dże tu mia sta gmi na. 

W li ście przy sła nym do Pre -
zy den ta So snow ca Ka zi mie rza
Gór skie go czy ta my: 

„Sza now ny Pa nie Pre zy den cie
Uprzej mie in for mu ję, że pro jekt
in dy wi du al ny re ali zo wa ny przez
Pań stwa w ra mach Dzia ła nia 11.3
„In fra struk tu ra szkol nic twa ar ty -
stycz ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne -
go In fra struk tu ra i Śro do wi sko pt.

„Bu do wa Sa li kon cer to wej
przy Ze spo le Szkół Mu zycz nych
w So snow cu” (nr PO IS. 11.03.00-
00-032/09) uzy skał po zy tyw ny
wy nik oce ny pod ką tem speł nie -
nia kry te riów me ry to rycz -
nych I i II stop nia, za koń czo nej 9
kwiet nia br. W ra mach po wyż szej
oce ny pro jekt otrzy mał 39 punk -
tów na 52 moż li we do uzy ska nia,
tj. po wy żej wy ma ga nych 65%.
W związ ku z po wyż szym uprzej -
mie in for mu ję, iż pod ją łem de cy -

zję o przy zna niu do fi nan so wa nia
dla pro jek tu in dy wi du al ne go
„Bu do wa Sa li kon cer to wej
przy Ze spo le Szkół Mu zycz nych
w So snow cu”, któ re go be ne fi -
cjen tem jest Gmi na So sno wiec,
w wy so ko ści 20 590 000 zł z Eu -
ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju
Re gio nal ne go”.

Z poważaniem Bogdan
Zdrojewski

Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego 

Pro jekt obej mu je bu do wę
no wo cze snej sa li kon cer to wej
z za ple czem, w któ rym znaj do -
wać się bę dą sa le ćwi czeń dla
uczniów, po miesz cze nia prze -
zna czo ne na za ję cia dy dak tycz -

ne oraz bu do wę par kin gu.
Obiekt bę dzie miał czte ry pię -
tra, wi dow nia po mie ści 500
osób.

KKrrzzyysszz ttooff PPoo llaacczz kkiiee wwiicczz
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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
1144..0055.. -- 2200..0055..22001100 rr..

PPRREEMMIIEERRYY:: „ROBIN HOOD” 
11.30, 14.30, 17.30, 20.30. (Robin
Hood), akcja, USA, od 15 lat, 148 min.
PPOOZZOOSSTTAAŁŁEE TTYYTTUUŁŁYY:: „TOY
STORY 2” 3D 14.00. (Toy Story 2),
dzieci, USA, b/o, 93 min. 
„OCEAN PRZYGÓD” 3D 
10.00, 12.00, 18.00. (Oceans 3D: Into
the Deep), dzieci, od 7 lat, 85 min.
„IRON MAN 2” 12.00, 14.30, 17.00,
19.30, 22.00. (Iron Man 2), akcja, USA,
od 15 lat, 117 min. 
„ONDINE” 11.45, 16.15. (Ondine),
fantasy/romans, Irlandia/USA, od 15 lat,

111 min. 
„JAK WYTRESOWAĆ SMOKA” 3D
16.00, 20.00. (How to Train Your
Dragon), dzieci, USA, b/o, 90 min.
„STARCIE TYTANÓW”
9.30, 14.00, 18.30, 21.00.      
(Clash Of The Titans), przygodowy,
USA, od 12 lat, 100 min.

WW TTYYMM TTYYGGOODDNNIIUU
RREEPPEERRTTUUAARROOWWYYMM FFIILLMMAAMMII
ZZAASSTTRRZZEEŻŻOONNYYMMII
SSĄĄ:: „„JJAAKK WWYYTTRREESSOOWWAAĆĆ
SSMMOOKKAA”” 33DD,, „„SSTTAARRCCIIEE
TTYYTTAANNÓÓWW””,, „„TTOOYY SSTTOORRYY 22”” 33DD,,
„„OOCCEEAANN PPRRZZYYGGÓÓDD”” 33DD
..
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 55..

Pla no wa nie in fra struk tu ry mia -
sta, od po wied nie zlo ka li zo wa nie
wy sy pi ska od pa dów oraz co to
jest fa za sub ur ba ni za cji i czym
cha rak te ry zu je się urba ni za cja
de mo gra ficz na – to tyl ko nie któ -
re za gad nie nia, z ja ki mi zma ga li
się fi na li ści II Ogól no pol skiej
Olim pia dy Lo gi stycz nej. Do osta -
tecz nej roz gryw ki za kwa li fi ko wa -
ło się 35 uczniów ze szkół po -
nad gim na zjal nych z ca łej Pol ski,
w tym Bar tosz Sta wiarz z Ze spo -
łu Szkół Tech nicz nych w So -
snow cu.

Fi nał Kon kur su od był się 19
mar ca w au li Wyż szej Szko ły
Lo gi sty ki w Po zna niu, bę dą cej
or ga ni za to rem przed się wzię -
cia. Wy ni ki po zna liśmy 16
kwiet nia, pod czas uro czy stej
ga li wrę cza nia na gród. Choć
zwy cięz ca Olim pia dy bę dzie
tyl ko je den, to wszy scy fi na li -
ści zgod nie po wta rza li, że sam
fakt do sta nia się do fi na łu, jest
już dla nich ogrom nym wy róż -
nie niem. Po ko na li prze cież po -
nad 4 ty sią ce osób przy stę pu ją -
cych do pierw sze go eta pu.
Punk tu al nie w po łu dnie, fi na li -
ści przy stą pi li do roz wią zy wa -
nia za dań. By zna leźć od po -
wie dzi na trzy py ta nia pro ble -
mo we i jed no te sto we (zło żo ne

z 10 py tań wie lo krot ne go wy -
bo ru) mie li 150 mi nut. 

– Wi dzia łam prze ra że nie
na twa rzach uczniów, kie dy po -
za kar ta mi py tań i od po wie dzi
wy cią gnę li z ko pert skse ro wa ne
ma py fik cyj nych miast. Py ta nia
nie by ły trud ne, bo prze cież do -
ty czy ły mię dzy in ny mi roz pla no -
wa nia in fra struk tu ry trans por to -
wo -lo gi stycz nej mia sta, czy ulo -
ko wa nia w od po wied nim miej scu
wy sy pi ska śmie ci. Naj wi docz niej
nie spo dzie wa li się map i stąd to
za sko cze nie, bo wy star czy ło pa -
rę mi nut, by oswo ili się z py ta nia -
mi – twier dzi Iza be la Świ tal ska
z Ko mi te tu Or ga ni za cyj ne go
Ogól no pol skiej Olim pia dy Lo gi -
stycz nej. Zwień cze niem fi na łu
by ło wspól ne, pa miąt ko we zdję -
cie i za pro sze nie wszyst kich
na ga lę wrę cza nia na gród, któ ra
od była się 16 kwiet nia w Wyż -
szej Szko le Lo gi sty ki. Part ne ra -
mi me ry to rycz ny mi Olim pia dy
byli: In sty tut Lo gi sty ki i Ma ga -
zy no wa nia oraz Pol skie To wa rzy -
stwo Lo gi stycz ne. Przed się wzię -
cie spon so ru ją fir my: Pa no pa Lo -
gi stik Pol ska, Volks wa gen
Po znań, DPD Pol ska, Agro bex,
DHL Express, L -Sys tems, Elet -
tri c80, Ku eh ne+Na gel oraz Ra -
ben. KKPP

Bar tosz Sta wiarz w fi na le
Olim pia dy Lo gi stycz nej

Z ro ku na rok przy by wa co raz
wię cej ho dow ców i mi ło śni ków
or chi dei. Te ła twe w upra wie
i bar dzo efek tow ne ro śli ny do -
nicz ko we zdo bią co raz wię cej
na szych miesz kań. Nie dzi wi
więc, że ni gdy nie bra ku je chęt -
nych do wzię cia udzia łu w so -
sno wiec kiej Wy sta wie Or chi dei
i Ro ślin Eg zo tycz nych, któ ra od -
by wa się dwa ra zy do ro ku
w miej skim Eg zo ta rium.

Pod czas te go rocz nej edy cji,
któ ra mia ła miej sce w dniach 23-
25 kwiet nia, prócz wspo mnia -
nych stor czy ków po dzi wiać
moż na by ło m.in. til land sie, ro -
śli ny owa do żer ne, su ku len ty
i kak tu sy. Nie za bra kło ak ce so -
riów nie zbęd nych do upra wy:
od ży wek, do nic, pod ło ża oraz fa -
cho wej, te ma tycz nej li te ra tu ry.
Po mo cą i ra dą zwie dza ją cym
słu ży li wy staw cy oraz człon ko -
wie So sno wiec kie go Ko ła Mi ło -

śni ków Or chi dei i człon ko wie
Pol skie go To wa rzy stwa Mi ło śni -
ków Kak tu sów. 

Wy sta wie to wa rzy szy ła
zbiór ka pod pi sów pod pe ty cją
w spra wie re mon tu so sno wiec -
kie go Eg zo ta rium skie ro wa -
na do władz mia sta. Ak tu al ny
stan tech nicz ny użyt ko wy po -
zo sta wia wie le do ży cze nia.
W pal miar ni zgro ma dzo na jest
licz na, wie ko wa ko lek cja ro -
ślin, któ re nie ste ty ze wzglę du
na zbyt ma łą wy so kość obiek tu
nisz cze ją. Jak prze ko nu je Be -
ata Bia łas z Ko ła Mi ło śni ków
Or chi dei: – Drob ne re mon ty
do ko ny wa ne w ostat nim cza sie
ze środ ków Miej skie go Za kła -
du Usług Ko mu nal nych przy -
czy ni ły się do po pra wy wa run -
ków by to wych i es te tycz nych,
jed nak na dal są że nu ją co nie -
wy star cza ją ce, czy ta my w pe -
ty cji.

So sno wiec kie Egoz ta rium
mi mo nie naj lep sze go sta nu
tech nicz ne go od lat cie szy się
du żym za in te re so wa niem. Co
ro ku przy oka zji sa mej Wy sta wy

Stor czy ków i Or chi dei od wie dza
je kil ka ty się cy zwie dza ją cych
z ca łe go re gio nu.

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

Świat stor czy ków

Ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej
nr 35 im. Ar mii Kra jo wej w So -
snow cu – Po rąb ce ser decz nie za pra -
sza ją na II Fe styn Ro dzin ny, któ ry
od bę dzie się15 ma ja br. naogro dzo -
nym te re nie szko ły. Pod czas im pre -
zy ple ne ro wej – wzo rem po przed -
nie go fe sty nu – ucznio wie po szcze -
gól nych klas za pre zen tu ją się
w licz nych in sce ni za cjach. Wy stę py
wzbo ga co ne zo sta ną pre zen ta cją in -
nych grup ar ty stycz nych zza przy jaź -
nio nych szkół z te re nu na sze go mia -
sta. Obok czę ści ar ty stycz nej fe sty -
no wi to wa rzy szyć bę dą kier ma sze.

Pie nią dze uzy ska ne ze sprze da ży
prze zna czo ne zo sta ną na za si le nie
szkol ne go kon ta, a te z ko lei po -
zwo lą na za kup sprzę tu szkol ne go,
do fi nan so wa nie wy cie czek, a tak -
że na wy da nie mo no gra fii szko ły
pt. „Po cząt ki szkol nic twa w dziel -
ni cy So snow ca – Po rąb ce”. Or ga -
ni za to rzy prze wi dzie li tak że po ka -
zy grup spe cja li stycz nych. 

Pa tro nat me dial ny nad II Fe -
sty nem Ro dzin nym ob ję ły re dak -
cje: „Ku rie ra Miej skie go”, „Ży cia
So snow ca” oraz „No we go Za głę -
bia”. KKoocc

Za pro sze nie na fe styn

NNaajjwwiięękksszzyymm zzaaiinntteerreessoowwaanniieemm cciieesszzyyłłyy ssiięę bbooggaattee
kkwwiiaattoowwee aarraannżżaaccjjee

Historia sosnowieckich dzielnic w pigułce

29 kwiet nia w Miej skiej Bi blio -
te ce Pu blicz nej im Gu sta wa Da -
ni łow skie go, w Fi lii nr 1 na Śro -
du li od był się wer ni saż wy sta wy
pt. „Rejs do Afry ki”. Swo je pra -
ce po ka za ły dwie ser decz ne
przy ja ciół ki: Ja dwi ga Ba du ra
i An na Szy mań ska. 

Ja dwi ga Ba du ra jest ro do wi -
tą so sno wi czan ką. Na wy sta wie
przed sta wi ła ob ra zy o te ma ty ce
afry kań skiej za in spi ro wa ne
jej 15-let nim po by tem w Al gie -
rii. Ma lu je tech ni ką olej ną i pa -
ste la mi. Two rzy tak że pol skie
pej za że, kwia ty oraz mar twą
na tu rę. Pod czas wer ni sa żu au -
tor ka prac opo wie dzia ła przy -
by łym o afry kań skim ży ciu,

pra cy i kul tu rze. Wy sta wa w bi -
blio te ce by ła jej pu blicz nym de -
biu tem.

Dru ga z ar ty stek, An na Szy -
mań ska, jest Za głę bian ką. Ma -
lar stwem in te re su je się od dziec -
ka, ale do pie ro od kil ku lat ma lu -
je kwia ty, pej za że i mar twą
na tu rę w ole ju i su chej pa ste li.
Bar dzo lu bi te ma ty kę mor ską.
Swo je pra ce po ka zy wa ła już
na wy sta wach w My sło wi cach,
Cze la dzi, Bę dzi nie, So snow cu
i Kra ko wie. Otrzy ma ła m.in.
wy róż nie nie w kon kur sie pla -
stycz nym „So sno wiec – mo je
mia sto” oraz za ję ła I miej sce
w kon kur sie „Sto li ce państw
unij nych”. UU

Jak wy glą dał Trój kąt Trzech Ce sa -
rzy pod za bo ra mi? Któ re z so sno -
wiec kich dziel nic po sia da ły kie dyś
od ręb ne pra wa miej skie? Jak wy -
glą dał So sno wiec, gdy był gór ni czą
po tę gą? Na te i wie le in nych py tań
do ty czą cych na sze go mia sta,
a w szcze gól no ści dziel nic: Niw ka,
Dań dów ka, Bór i Bo brek, Ję zor
oraz Mo drze jów, od po wie naj now -
sza wy sta wa Mu zeum – „Dziel ni -
ce So snow ca”.

Uro czy ste otwar cie wy sta -
wy od by ło się 28 kwiet nia. Bę -
dzie ją moż na po dzi wiać
w gma chu miesz czą cym się
w Pa ła cu Scho ena do 31 lip ca.
Eks po zy cja to ko lej na wy sta wa
z cy klu po świę co ne go dziel ni -
com na sze go mia sta, tym ra -
zem jej po łu dnio wym ob sza -
rom. Za pre zen to wa no na niej
licz ne ma te ria ły w po sta ci: pla -
nów, map, do ku men tów oraz

fo to gra fii przed sta wia jących
roz wój wspo mnia nych te re nów
od cza sów naj daw niej szych, aż
do współ cze sno ści. Znacz ną
część ma te ria łów sta no wią do -
ku men ty ar chi wal ne z okre su,
kie dy Niw ka sta no wi ła cen -
trum utwo rzo nej w 1915 r.
gmi ny, w skład któ rej wcho dzi -
ły: Dań dów ka, Bo brek i Bór.
Eks po zy cja do sko na le uka zu je
rów nież daw ny, gór ni czy cha -

rak ter mia sta, po ka zu jąc m.in.
pa miąt ki zwią za ne z funk cjo -
nu ją cą naj dłu żej KWK „Niw ka
– Mo drze jów”, a tak że z dzia -
ła ją cą do dzi siaj Fa bry ką Ma -
szyn Gór ni czych.

Wy sta wa z pew no ścią za spo -
koi cie ka wość każ de go miesz -
kań ca za in te re so wa ne go hi sto rią
swo je go mia sta.

GGaa bbrriiee llaa KKoo llaa nnoo

W ole ju i su chej pa ste li

Wszyst ko dla Kie pu ry
Wy dział Kul tu ry i Sztu ki Urzę du
Miej skie go w So snow cu, Te atr Za -
głę bia oraz Miej ski Klub im. Ja -
na Kie pu ry ser decz nie za pra sza ją
na kon cert „Wszy scy Śpie wa ją dla
Kie pu ry”, któ ry od bę dzie się 16
ma ja (nie dzie la) o godz. 18.00
w Te atrze Za głę bia w So snow cu. 
W kon cer cie udział we zmą ak to -
rzy so sno wiec kiej sce ny: Agniesz -
ka Bień kow ska, Be ata Cioł kow -
ska - Mar czew ska, Be ata Deut sch -
man, Kry sty na Gaw roń ska,
Mał go rza ta Ja ku biec  - Hau ke,
Ewa Kop czyń ska, Bar ba ra Lu bos -
- Święs (go ścin nie), Adam Kop -

ciu szew ski, Ja ro sław Ty ran oraz
te nor Ja ro sław Kie pu ra (go ścin -
nie). Ar ty ści za pre zen tu ją naj lep -

sze pio sen ki Ma ria na He ma ra,
Wła dy sła wa Szpil ma na oraz
Agniesz ki Osiec kiej. Nie za brak -
nie rów nież utwo rów z re per tu aru
Ja na Kie pu ry, któ re go uro dzi ny
przy pa da ją 16 ma ja. Przy for te pia -
nie za sią dzie Adam Sno pek, ab -
sol went Wy dzia łu Jaz zu i Mu zy ki
Roz ryw ko wej Aka de mii Mu zycz -
nej w Ka to wi cach, lau re at I na gro -
dy Mię dzy na ro do we go Kon kur su
Im pro wi za cji Jaz zo wej w Ka to wi -
cach (1991r.), pia ni sta i aran żer
Te atru Ślą skie go w Ka to wi cach
oraz Te atru Za głę bia. Kon cert po -
pro wa dzi ak tor Piotr Za wadz ki.
Bi le ty do na by cia w ka sie te atru
w ce nie 20,- (par ter) oraz 15,- (bal -
kon). AARRCC
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wywiady „Kuriera”
Ma rzy mi się po stę po wa Pol ska
Roz mo wa z po słem GGrrzzee ggoo rrzzeemm PPii ssaall sskkiimm

JJaakk zz ppeerr ssppeekk ttyy wwyy WWaarr sszzaa --
wwyy,, jjaa kkoo ppoo sseełł ppaa ttrrzzyy PPaann
nnaa pprroo bbllee mmyy ssaa mmoo rrzząą ddóóww,,
jjaakk ooccee nniiaa PPaann ssyy ttuu aaccjjęę SSoo --
ssnnooww ccaa?? CCoo mmiiaa ssttoo ii jjee ggoo
mmiieesszz kkaańń ccyy mmoo ggąą zzaa wwddzziięę --
cczzaaćć PPaańń sskkiieejj ddzziiaa łłaall nnoo śśccii
ww SSeejj mmiiee??
Ujął bym tę kwe stię nie co ina -
czej: do świad cze nie pra cy
w sa mo rzą dzie po zwa la mi ina -
czej pa trzeć na pro jek ty tych
roz pa try wa nych przez Sejm
ustaw, któ re do ty czą pro ble -
mów bę dą cych w ge stii sa mo -
rzą dów. Nie ma jąc sa mo rzą do -
wej prak ty ki, był bym dziś tyl ko
bier nym uczest ni kiem po sie -
dzeń sej mo wych ko mi sji: wcze -
śniej – in fra struk tu ry, a te raz
– ochro ny śro do wi ska. No
i – co tu kryć – mógł bym mi -
mo wol nie przy kła dać rę kę do
uchwa la nia le gi sla cyj nych
gnio tów. Po pro stu – ina czej
two rzy się pra wo wie dząc, jak
ono funk cjo nu je na co dzień.
Co za ła twi łem w War sza wie dla
So snow ca? Naj waż niej sze by ło
do pro wa dze nie do udzie le nia
przez mi ni ster stwo go spo dar ki
oraz Skar bu Pań stwa zgo dy
na do ko na nie przez Ka to wic ki
Hol ding Wę glo wy i mia sto za -
mia ny grun tów, dzię ki cze mu
mo gło roz po cząć się uwłasz cze -
nie lo ka to rów miesz kań za kła do -
wych ko pal ni „Niw ka -Mo drze -
jów” i „Ka zi mierz Ju liusz”. 15
mar ca za rząd KHW przy jął
uchwa łę w spra wie sprze da ży lo -
ka to rom po ce nach pre fe ren cyj -
nych pierw szych 292 miesz kań.
Mam też nie ma ły wkład w uzy -
ska nie zgo dy MEN na uru cho -
mie nie no wych kie run ków na -
ucza nia w na uczy ciel skich ko le -
giach ję zy ków ob cych
wcho dzą cych w skład so sno wiec -
kie go Ze spo łu Na uczy ciel skich
Ko le giów Ję zy ków Ob cych.
Kil ka spraw prze gra łem – np.
nie uda ło mi się za ła twić do fi -
nan so wa nia z bu dże tu pań stwa
do so sno wiec kich in we sty cji
dro go wych. Py ta nie „dla cze go”
pro szę już jed nak skie ro wać
do so sno wiec kich po słów Plat -
for my Oby wa tel skiej, bo ci nie
wspar li mo ich sta rań na fo rum
swo je go klu bu. W kon se kwen -
cji – wszyst kie mo je „so sno -
wiec kie” po praw ki do bu dże -
tów pań stwa na la ta 2009
i 2010 by ły od rzu ca ne gło sa mi
ko ali cji rzą dzą cej. Ja, pó ki co,
je stem w opo zy cji.

WW nniiee kkttóó rryycchh wwyy ppoo wwiiee ddzziiaacchh
pprrzzyy zznnaa wwaałł PPaann,, żżee mmoo żżee
wwzziiąąćć uuddzziiaałł ww nnaajj bblliiżż sszzyycchh
wwyy bboo rraacchh nnaa pprree zzyy ddeenn ttaa SSoo --
ssnnooww ccaa,, cczzyy jjaa kkoo ppoo llii ttyykk llee wwii --
ccyy nniiee oobbaa wwiiaa ssiięę PPaann oossłłaa --
bbiiee nniiaa ww tteenn ssppoo ssóóbb ppoo zzyy ccjjii
tteejj ffrraakk ccjjii ww SSoo ssnnooww ccuu,, ttyymm
bbaarr ddzziieejj,, żżee KKaa zzii mmiieerrzz GGóórr sskkii
tteeżż zzaa ppoo wwiiee ddzziiaałł uubbiiee ggaa nniiee
ssiięę oo rree eelleekk ccjjęę??

Po wiem tak: choć jak wie lu
obec nych so sno wi czan nie uro -
dzi łem się w So snow cu, to
uwa żam So sno wiec za swo ją
„ma łą oj czy znę”. Tu mam swój
dom, z tym mia stem wią żę
wszyst kie swo je pla ny ży cio we.
Ko cham So sno wiec. Przy zna ję
– chciał bym zo stać pre zy den -
tem So snow ca. Pro szę o na stęp -
ne py ta nie.

BByyłł PPaann ssoo ssnnoo wwiieecc kkiimm rraadd --
nnyymm uubbiiee ggłłeejj kkaa ddeenn ccjjii,, ccoo
uuzznnaa jjee PPaann zzaa sswwóójj nnaajj wwiięękk --
sszzyy ssuukk cceess zz ttaamm ttee ggoo ookkrreessuu??
Przy po mnę, że do ra dy mia sta
wy bie ra no mnie dwu krot nie.
Za pierw szym ra zem – z ostat -
nie go miej sca na li ście; za dru -
gim – z dru gim wy ni kiem
w ska li mia sta pod wzglę dem
licz by uzy ska nych gło sów.
Dla cze go mnie wy bie ra no?
Mo że dla te go, że „po peł ni łem”
mo no gra fie Mo drze jo wa oraz
Ka zi mie rza Gór ni cze go i Ju liu -
sza; że – na dłu go przed „Or li -
ka mi” Tu ska – do pro wa dzi łem
do zmia ny spo so bu wy ko rzy -
sta nia środ ków z tzw. kor ko we -
go, dzię ki cze mu po pły nę ły one
na fi nan so wa nie in we sty cji
spor to wych; że po wsta łe z mo -
jej ini cja ty wy sto wa rzy sze nie
ura to wa ło przed li kwi da cją
szko łę pod sta wo wą na Mo drze -
jo wie…
Na praw dę, trud no mi wy mie -
niać to wszyst ko, co w okre sie
spra wo wa nia man da tu rad ne go
uda ło mi się zre ali zo wać. Każ -
da za ła twio na spra wa – czy to
zbio ro wa, czy in dy wi du al -
na – to suk ces.

JJaakk wwii ddzzii PPaann,, jjaa kkoo bbyy łłyy ppoo llii --
ccjjaanntt,, kkwwee ssttiięę bbeezz ppiiee cczzeeńń --
ssttwwaa ww SSoo ssnnooww ccuu,, ii ww kkrraa jjuu,,
zzwwłłaasszz cczzaa ww ookkrree ssiiee cciięęćć bbuu --
ddżżee ttoo wwyycchh ddoo ttyy kkaa jjąą ccyycchh ppoo llii --
ccjjęę?? CCzzyy jjaa kkoo rraadd nnyy lluubb ppoo sseełł
ppoo ddeejj mmoo wwaałł PPaann jjaa kkiieeśś iinnii ccjjaa --
ttyy wwyy zzwwiiąą zzaa nnee zz ppoo lleepp sszzee --
nniieemm wwaa rruunn kkóóww pprraa ccyy ppoo llii --
ccjjaann ttóóww,, ssttrraażż nnii kkóóww mmiieejj --
sskkiicchh??
Je stem dum ny z te go, że był
w mo im ży ciu okres, w któ rym
no si łem mun dur. Okres służ by
w po li cji dał mi wie le – wpo -
iłem so bie choć by sa mo dy scy -
pli nę. No i po zna łem ży cie
„na bacz ność”, przez co
ogrom nym sza cun kiem da rzę
i bę dę da rzyć wszyst kie służ by
mun du ro we: woj sko, po li cję,
Straż Gra nicz ną, Służ bę Cel ną,
stra że miej skie itp. Ja ko po seł
kon se kwent nie opo wia dam się
za zno sze niem wszel kich ba -
rier praw nych, utrud nia ją cych
po li cji i in nym for ma cjom
ochro nę po rząd ku pu blicz ne -
go. Wal czę o utrzy ma nie od -
ręb ne go sys te mu eme ry tal ne go
dla służb mun du ro wych i je go
roz sze rze nie na te for ma cje,
któ re pod wzglę dem upraw -

nień ich funk cjo na riu szy są
dziś dys kry mi no wa ne. Je dy ne,
cze mu je stem i bę dę prze ciw -
ny, to upraw nie niu stra ży miej -
skich do po słu gi wa nia się fo to -
ra da ra mi. Ta for ma cja nie zo -
sta ła bo wiem po wo ła na
do za sta wia nia pu ła pek na kie -
row ców. 
O ubie gło rocz nych i te go rocz -
nych cię ciach w wy dat kach
pań stwa na po li cję mam ta kie
zda nie, jak każ dy roz sąd ny
czło wiek: one jak naj go rzej
świad czą o tych, któ rzy je za -
pro po no wa li i wpro wa dzi li.
Po pro stu jest to nie od po wie -
dzial na głu po ta, któ ra mu si
skut ko wać spad kiem sku tecz -
no ści po li cji, a więc wzro stem
za gro że nia prze stęp czo ścią.
Nie ko niecz nie tą kry mi nal ną.
Jed ną ze swo ich in ter pe la cji
do mi ni stra spraw we wnętrz -
nych po świę ci łem nar ko te ste -
rom, a ści ślej mó wiąc – bra ko -
wi nar ko te ste rów w więk szo ści
ko mend i ko mi sa ria tów w na -
szym wo je wódz twie Te wcze -
śniej ku pio ne zo sta ły zu ży te
lub stra ci ły waż ność, a na za ku -
pie no wych ktoś w War sza wie
po sta no wił za osz czę dzić. I to
w sy tu acji, gdy już wię cej kie -
row ców pro wa dzi „na ha ju” niż
na „po dwój nym ga zie”.
Ja ko po seł opo zy cyj ny nie mam
na Wiej skiej ta kiej „si ły ra że -
nia”, jak ko le dzy z Plat for my
Oby wa tel skiej. Mo gę kie ro wać
do pre mie ra lub sze fa MSWiA
in ter pe la cje – ostat nio do po mi -
nam się o na le ży te pła ce dla
po li cjan tów i pra cow ni ków cy -
wil nych po li cji – al bo za py ta -
nia, po ru szać te spra wy w dys -
ku sjach sej mo wych – za rów no

ofi cjal nych, jak i tych ku lu aro -
wych. Mo gę też wpły wać
na sta no wi sko wła sne go klu bu
w spra wach pro jek tów ustaw
do ty czą cych sze ro ko po ję tej
sfe ry po rząd ku pu blicz ne go.
Nie wy gram jed nak w po je dyn -
kę sej mo wych gło so wań, gdy
ko le żan ki i ko le dzy z Plat for my
są na „nie”, bo tak im ka zał
rząd.

CChhooćć jjeesstt PPaann cczzłłoo wwiiee kkiieemm
llee wwii ccyy,, pprrzzee wwii nnąąłł ssiięę PPaann
pprrzzeezz kkiill kkaa ppaarr ttiiii,, SSLLDD,, SSDDPPLL,,
UUPP.. NNiiee oobbaa wwiiaałł ssiięę PPaann,, żżee
zzmmiiee nniiaa jjąącc ttaakk cczzęę ssttoo bbaarr wwyy
kklluu bboo wwee ssttrraa ccii PPaann zzaa uuffaa nniiee
wwyy bboorr ccóóww?? SSkkąądd ttaakk cczzęę ssttee
zzmmiiaa nnyy kklluu bbóóww?? RRoozz cczzaa rroo --
wwaa nniiee??
Nie chcę być zło śli wy, ale po li -
tyk uzna wa ny przez me dia
za przy szłe go pre zy den ta RP
jest obec nie człon kiem czwar tej
par tii po li tycz nej w swo jej ka -
rie rze. Pod wzglę dem nie ak tu -
al nych le gi ty ma cji par tyj nych
w szu fla dzie prze gry wam więc
z mar szał kiem Ko mo row skim.
Po dob ny jak ja „wy nik” ma też
pre mier Do nald Tusk – PO jest
je go trze cią par tią, po Kon gre -
sie Li be ral no -De mo kra tycz nym
i Unii Wol no ści. Ale pod pew -
nym wzglę dem jest on ode
mnie lep szy – w pierw szym
okre sie swe go ist nie nia KLD
by ło czę ścią fe de ra cyj ne go Po -
ro zu mie nia Cen trum bra ci Ka -
czyń skich.
Mó wiąc se rio… Wy stą pi łem
z SLD w pro te ście prze ciw ko
do mi nu ją ce mu w nim sty lo wi
upra wia nia po li ty ki. Wie rzy -
łem, że So cjal de mo kra cja Pol -
ska bę dzie par tią, w któ rej nie

bę dzie miej sca na ko le sio stwo
i na to le ro wa nie róż nych pa to -
lo gii. Że bę dzie par tią, któ ra
nie bę dzie „fol war kiem” swo je -
go prze wod ni czą ce go; że nie
bę dzie szu ka ła wro gów na le -
wi cy. Nie ste ty, rze czy wi stość
oka za ła się in na.
Uprze dza jąc ewen tu al ne na -
stęp ne py ta nie – Unię Pra cy
wy bra łem dla te go, że – co czy -
ni ją wy jąt ko wą nie tyl ko na le -
wi cy – jest par tią sku pia ją cą lu -
dzi we dle wspól no ty po glą dów
a nie ży cio ry sów. UP – przy po -
mnę – po wsta ła przed 18 la ty
z ini cja ty wy lu dzi le wi cy wy -
wo dzą cych się za rów no z opo -
zy cji de mo kra tycz nej i „So li -
dar no ści”, jak i z PZPR. Wy -
bra łem UP tak że dla te go, że nie
oba wia się ona śro do wisk tzw.
no wej le wi cy, a w ta kich kwe -
stiach, jak sto su nek do in ter -
wen cji w Afga ni sta nie czy
obec ność Ko ścio ła w ży ciu pu -
blicz nym nie oba wia się otwar -
cie pre zen to wać jed no znacz nie
le wi co we go sta no wi ska.
Ma rzę jed nak o tym – i w tym
kie run ku dzia łam – by UP nie
by ła mo im ostat nim „przy stan -
kiem” na le wi cy. Ma rzy mi się
bo wiem jed na, sil na for ma cja
le wi co wa. Już na wet wiem, ja ką
po win na mieć na zwę – Po stę -
po wa Pol ska.

ZZaa aann ggaa żżoo wwaałł ssiięę PPaann ww ppoo --
wwssttaa nniiee IInn ssttyy ttuu ttuu EEddwwaarr ddaa
GGiieerr kkaa.. CCzzee mmuu?? SSkkąądd ppoo --
mmyyssłł nnaa ppoo wwoo łłaa nniiee ttaa kkiieejj iinn --
ssttyy ttuu ccjjii,, sskkoo rroo mmaa mmyy jjuużż
ww SSoo ssnnooww ccuu ssttoo wwaa rrzzyy sszzee nniiee
ppoo śśwwiięę ccoo nnee ttee mmuu ppoo llii ttyy kkoo wwii??
Ja ko I se kre tarz KW w Ka to wi -
cach Edward Gie rek przez kil -

ka na ście lat de cy do wał o spra -
wach Ślą ska i Za głę bia; przez
nie mal de ka dę był fak tycz nym
sze fem pań stwa. I… No wła -
śnie – do dziś nie do cze kał się
swo jej na uko wej bio gra fii. Nie
ma też żad nej rze tel nej na uko -
wej mo no gra fii na te mat swo jej
po li ty ki. Epo kę gier kow ską Po -
la cy an no domini 2010 oce nia -
ją zaś al bo przez pry zmat wła -
snych wspo mnień, al bo we dle
ste reo ty pów an ty gier kow skiej
pro pa gan dy z lat 80., któ re
– „do pra wio ne” an ty ko mu ni -
zmem – za do mo wi ły się też
w na szej hi sto rio gra fii po 1989 r.
Ce lem In sty tu tu ma być więc
– naj kró cej mó wiąc – „od kła -
ma nie” po sta ci Edwar da Gier -
ka i de ka dy lat 70. mi nio ne go
stu le cia. De ka dy, któ ra przy -
nio sła nie sły cha ną mo der ni za -
cję tech no lo gicz ną Pol ski i nie -
po rów ny wal ny w po wo jen nej
hi sto rii wzrost sto py ży cio wej
Po la ków. Pol ska Go muł ki
i Pol ska Gier ka by ły prze cież
zu peł nie in ny mi pań stwa mi.
O tym trze ba mó wić. Po dob nie
jak o tym, co w tzw. re al nym
so cja li zmie by ło złe, a co do -
bre. A je śli ktoś chce mnie
oskar żać o pro pa go wa nie ko -
mu ni zmu za to, że przy po mi -
nam, iż to Edward Gie rek
zniósł do sta wy obo wiąz ko we
i ob jął rol ni ków sys te mem
ubez pie czeń spo łecz nych, iż to
„za Gier ka” co ca co la prze sta ła
być „sym bo lem im pe ria li zmu”,
a sta ła się na po jem chło dzą cym
do ku pie nia w osie dlo wym
sam -ie, to… Pro szę bar dzo,
dro ga wol na.

NNiiee oobbaa wwiiaa ssiięę PPaann,, żżee ppoo --
zzaa ggrraa nnii ccaa mmii ZZaa ggłłęę bbiiaa,, ww kkttóó --
rryymm EEddwwaarrdd GGiiee rreekk cciiee sszzyy ssiięę
sszzaa ccuunn kkiieemm,, ppoo ppuu llaa rryy zzoo wwaa --
nniiee tteejj ppoo ssttaa ccii nniiee pprrzzyy ssppoo rrzzyy
SSoo ssnnooww ccoo wwii sspplleenn ddoo rruu??
WW iinn nnyycchh rree ggiioo nnaacchh kkrraa jjuu
oossttaatt nniiee iinnii ccjjaa ttyy wwyy zzwwiiąą zzaa nnee
zz GGiieerr kkiieemm bbyy łłyy wwyy śśmmiiee wwaa nnee..
Nie wi dzę po wo dów, dla któ -
rych So sno wiec nie mo że być
ko ja rzo ny z Ja nem Kie pu rą
i Edwar dem Gier kiem. A co
do pa na stwier dze nia o na śmie -
wa niu się z tej ini cja ty wy
„w in nych re gio nach kra ju”, to
ja ja koś te go nie do strze gam,
Wręcz prze ciw nie – proś by
o zor ga ni zo wa nie po dob nych
kon fe ren cji na pły nę ły już
do nas z in nych miast, m.in.
Ko ni na i Wło cław ka. Je że li zaś
ja kiś dzien ni karz czy po li tyk
w mie ście X z nie wie dzy al bo
ide olo gicz nej wro go ści wy kpił
na szą ini cja ty wę, to prze cież
nie zna czy, że „w mie ście X.
wy śmie wa ją się z So snow ca”.
Nie daj my się zwa rio wać.

DDzziięę kkuu jjęę zzaa rroozz mmoo wwęę..

RRoozz mmaa wwiiaałł:: TToo mmaasszz BBiiee nneekk
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prosto z regionu
Zmia ny w ko mu ni ka cji – uła twią czy utrud nią ży cie?

Do Chrza no wa
z prze siad ką

Miej ski Za rząd Dróg i Mo stów
oraz Przed się bior stwo: Ko mu ni ka -
cji Miej skiej w Ja worz nie pla nu ją
zmia ny w ukła dzie ko mu ni ka cyj -
nym na li niach miej skich i po nad lo -
kal nych. Pod sta wo wym ce lem
zmian, jak in for mu je PKM, jest po -
pra wa punk tu al no ści ko mu ni ka cji
miej skiej, lep sze sko mu ni ko wa nie
Szpi ta la Wie lo spe cja li stycz ne go
w Ja worz nie oraz wpro wa dze nie
rów nych od jaz dów li nii A, E i J
z Ka to wic i Ja worz na.

Zmia ny od czu ją też pa sa że ro -
wie przy jeż dża ją cy lub od jeż dża ją -
cy z So snow ca, bo zde cy do wa nym
mo dy fi ka cjom ule ga roz kład jaz dy
au to bu sów li nii S. 

Z tra sy znik nie wie le przy stan -
ków, za to au to bu sy bę dą kur so wać
punk tu al niej. Ty le teo ria. Ja ka bę -
dzie prak ty ka prze ko na my się już
wkrót ce. Na ra zie pa sa że ro wie,
zwłasz cza po dró żu ją cy z So snow -
ca, mu szą się li czyć z gor szą ofer tą
ze stro ny prze woź ni ka. 

– Tra sa li nii S ule ga zmia nie po -
przez skró ce nie cza su prze jaz du.
W związ ku z ogra ni czo ną, zwłasz -
cza w go dzi nach szczy tu, prze pu -
sto wo ścią ukła du dro go we go
w cen trum My sło wic, tra sa li nii S
zo sta je wy ty czo na z po mi nię ciem
My sło wic i zo sta je skie ro wa -
na po ob słu że niu przy stan ku Niw -
ka Ko ściół bez po śred nio w kie run -
ku So snow ca uli ca mi Po wstań ców
i Mi ko łaj czy ka w kie run ku cen -
trum mia sta – in for mu je Ni ko dem
Mo ty ka, rzecz nik pra so wy
MZDiM w Ja worz nie. – Zmia -
na do dat ko wo po pra wi punk tu al -
ność li nii oraz skró ci czas prze jaz -
du do So snow ca. Jed no cze śnie
z uwa gi na za ob ser wo wa ne zmniej -
sze nie po py tu na re la cji Ja worz no -
-So sno wiec na li nii zo sta je zmniej -
szo na licz ba kur sów, z ob słu gi zo -
sta ją wy łą czo ne Za kła dy Mię sne
w Mi lo wi cach. 

Au to bu sy li nii S prze sta ną za -
trzy my wać się na przy stan kach:
My sło wi ce Ko men da Po li cji, My -
sło wi ce Szpi tal, My sło wi ce Ko pal -
nia, My sło wi ce Targ Miej ski, My -
sło wi ce Ko ściół, So sno wiec Ja giel -
loń ska (w kie run ku do So snow ca),
So sno wiec Ko ściel na (w kie run ku
do So snow ca), So sno wiec Osie dle
Pia stów, So sno wiec Eg zo ta rium,
Mi lo wi ce Cen trum Han dlo we, Mi -
lo wi ce Pod jaz do wa, Mi lo wi ce Za -
kła dy Mię sne. 

Au to bus bę dzie za trzy my wał
się z ko lei na przy stan kach: So sno -
wiec Niw ka Ba za, So sno wiec
Niw ka Ko lo nia Sta szic, So sno wiec
Ron do Lu dwik, So sno wiec Sien -
kie wi cza, So sno wiec Ostro gór ska,

So sno wiec Or la (na wy bra nych
kur sach).

Tra sa li nii S na re la cji So sno -
wiec -Ja worz no prze bie gać ma za -
tem na stę pu ją co: So sno wiec Dwo -
rzec PKP, So sno wiec Ko ściel na,
So sno wiec Ja giel loń ska, So sno -
wiec Ostro gór ska, So sno wiec Ron -
do Lu dwik, So sno wiec Niw ka Ko -
lo nia Sta szic, So sno wiec Niw ka
Ba za, Niw ka Ko ściół, Ję zor Ja -
worz nic ka, Ję zor Cen trum Han dlo -
we, Łu bo wiec, Dą bro wa Na ro do wa
Ko ściół, Dą bro wa Na ro do wa Dą -
brow ska, Ja worz no Osie dle Sta łe,
Ja worz no Urząd Skar bo wy, Ja -
worz no Le opold, Ja worz no Pech -
nik, Ja worz no Ho tel Bro jan, Ja -
worz no Cen trum, Ja worz no Urząd
Mia sta, Ja worz no Ro gat ka, Ja worz -
no Kra kow ska. 

Na wy bra nych kur sach tra sa li -
nii bę dzie ob słu gi wa ła rów nież
Szpi tal Wo je wódz ki w So snow cu. 

Wpro wa dza ne zmia ny zda niem
MZDiM po dyk to wa ne by ły zgła -
sza nym przez miesz kań ców Ja -
worz na pro ble mem, ja kim jest nie -
punk tu al ność li nii po nad lo kal nych
(A, E, J i S), po wo du ją ca utra tę sko -
mu ni ko wa nia tych li nii z li nia mi lo -
kal ny mi. 

– Li nie po nad lo kal ne do zna ją
w go dzi nach szczy tu po ran ne go
i po po łu dnio we go opóź nień
o trud nym do prze wi dze nia cha -
rak te rze, co jest cha rak te ry stycz ne
dla li nii o dłu gich tra sach, wy ty -
czo nych dro ga mi o du żym ob cią -
że niu ru chem, przy rów no cze -
snym bra ku prio ry te tu dla ko mu -
ni ka cji zbio ro wej – do da je
Ni ko dem Mo ty ka. – W ta kiej sy -
tu acji dal sze utrzy my wa nie li nii
po nad lo kal nych łą czą cych dwa
od mien ne za da nia trans por to we tj.
sko mu ni ko wa nie Ja worz na z kie -
run kiem Śląsk i Za głę bie oraz Ja -
worz na z Gmi ną Chrza nów, kosz -
tem punk tu al no ści po wo do wać
mo że dys kom fort w prze bie gu po -
dró ży. Dla te go też pod ję to de cy zję
o skró ce niu li nii S z rów no cze -
snym uru cho mie niem dwóch li -
nii 300 i 319 ob słu gu ją cych kie ru -
nek Chrza nów oraz za pew nie niem
sko mu ni ko wa nia li nii po nad lo kal -
nych. 

Po wdro że niu no wych roz kła -
dów jaz dy nie zmie nią się ce ny bi -
le tów okre so wych na prze jaz dy
z Chrza no wa do po zo sta łych miast
w sie ci PKM Sp. z o.o. w Ja worz -
nie. Przy kła do wo bi let 30-dnio wy
z Chrza no wa do Ka to wic wciąż
kosz to wać bę dzie 96 zł (48 zł
ulgo wy).

TToo mmaasszz BBiiee nneekk

Po że gna nie po sła
Dol nia ka
22 kwiet nia w Bę dzi nie od był się
po grzeb po sła i wi ce prze wod ni -
czą ce go klu bu PO, Grze go rza
Dol nia ka, któ ry zgi nął w ka ta -
stro fie pre zy denc kie go sa mo lo tu
pod Smo leń skiem. Uro czy sto ści
ża łob ne roz po czę ła msza w bę -
dziń skim ko ście le Świę tej Trój -
cy. Od pra wił ją bi skup so sno -
wiec ki Grze gorz Ka szak.

Przy trum nie war tę peł ni li żoł -
nie rze, po li cjan ci, har ce rze
i miesz kań cy mia sta. W na bo żeń -
stwie oraz uro czy sto ściach po -
grze bo wych uczest ni czy ła ro dzi -
na oraz pre mier Do nald Tusk,
prze wod ni czą cy eu ro par la men tu
Je rzy Bu zek, mar sza łek Sej mu
Bro ni sław Ko mo row ski, mar sza -
łek Se na tu Bog dan Bo ru se wicz
oraz mi ni stro wie i par la men ta rzy -
ści. Posła że gna ły też set ki miesz -
kań ców re gio nu.

Grze gorz Dol niak ukoń -
czył II Li ceum Ogól no kształ cą -
ce im. Han ki Sa wic kiej w Bę dzi -
nie. W 1984 ro ku zo stał ab sol -
wen tem Wy dzia łu Or ga ni za cji
i Za rzą dza nia Aka de mii Eko no -
micz nej w Ka to wi cach – ja ko
spe cja li sta ds. sys te mów za rzą -
dza nia. W la tach 1984–1991
pra co wał w Dą brow skiej Fa bry -
ce Ob ra bia rek „Po nar -De fum”.
W 1991r. roz po czął pro wa dze nie
wła snej dzia łal no ści go spo dar -
czej, za kła da jąc Przed się bior -
stwo Usłu go wo -Han dlo we
PO INT w Bę dzi nie, fir mę zaj -
mu ją cą się usłu ga mi mo to ry -
za cyj ny mi i ochro ną mie nia.

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, w 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.

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 ds. 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.

Ja ko po seł zie mi za głę biow -
skiej zaj mo wał się licz ny mi dla
jej miesz kań ców spra wa mi, or ga -
ni zo wał spo tka nia i kon fe ren cje,
któ re do ty czy ły m.in. bu do wy
dro gi S1 Py rzo wi ce -Pod war pie,
usta wą me tro po li tal ną, Ko le ją

Szyb kich Pręd ko ści, bli skie Mu
by ły spra wy zwy kłych oby wa te -
li, któ rym sta rał się po ma gać jak
tyl ko po tra fił – in ter pe la cja mi
w Sej mie RP, in ter wen cją, do -
brym sło wem, czy bez płat ny mi
po ra da mi praw ny mi, któ re pro -
wa dzi li w Je go imie niu praw ni cy
na wo lon ta ria cie.

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.

Po seł był czło wie kiem cie -
płym i szcze rym, za wsze
uśmiech nię tym, otwar tym
na lu dzi i ich spra wy. Każ dy
mógł przyjść do Nie go z proś -
bą o po moc, o po ra dę,
o wspar cie. Był mi ło śni kiem
spor tu, za pa lo nym siat ka rzem
ki bi cem swo jej ulu bio nej dru -
ży ny siat kar skiej MKS MOS
In ter pro mex Bę dzin i dru ży ny
fut bo lu ame ry kań skie go Za -
głę bie Ste elers In ter pro mex.
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, któ re
cią gle przed so bą sta wiał, nie
chciał ni gdy osiąść na lau -
rach. TTBB

Po wra ca te mat wy wo zu śmie ci

Bę dzie ko lej ne re fe ren dum?
W ubie głym ro ku wie le mó wi -
ło się o re fe ren dum w spra wie
wy wo zu od pa dów ko mu nal -
nych na te re nie So snow ca,
a pro ble mo wi to wa rzy szy ła
burz li wa dys ku sja w sa mo rzą -
dzie i me diach. Choć więk -
szość gło su ją cych zde cy do wa -
ła, że to mia sto po win no prze -
jąć ca łość za dań zwią za nych
z wy wo zem śmie ci, re fe ren dum
zo sta ło unie waż nio ne ze wzglę -
du na ni ską fre kwen cję. Rad ny
Krzysz tof Ha ła dus (PiS) uwa -
ża, że do te ma tu na le ży
powrócić w tym ro ku.

7 czerw ca ubie głe go ro ku so -
sno wi cza nie gło so wa li, kto zaj -
mie się wy wo zem śmie ci na te re -
nie mia sta. Obec nie to ad mi ni -
stra to rzy bu dyn ków i spół dziel nie
miesz ka nio we de cy du ją o wy bo -
rze fir my oczysz cza ją cej. W So -
snow cu dzia ła nie za leż nie
od sie bie kil ka ta kich pod mio -
tów. We dług ów cze sne go po my -
słu rad nych Plat for my Oby wa tel -
skiej, obo wią zek wy wo zu od pa -
dów po win no prze jąć mia sto.
Wią za ło by się to z lep szą ko or -
dy na cją go spo dar ki od pa da mi
oraz wpro wa dze niem jed no li tej

opła ty za wy wóz śmie ci dla każ -
de go miesz kań ca. Re fe ren dum
by ło by waż ne, gdy by fre kwen cja
osią gnę ła próg 30 pro cent. Tak
się nie sta ło. Upraw nio ne do gło -
so wa nia w re fe ren dum by -
ły 183.472 oso by, ale głos od da -
ło je dy nie 30.943 z nich, tym sa -
mym fre kwen cja osią gnę ła
nie wie le po nad 27 pro cent.

W Ra dzie Miej skiej ostat -
nio po wró cił te mat zwią za ny
z oczysz cza niem mia sta, z ini -
cja ty wą po wtó rze nia re fe ren -
dum wy stą pił rad ny Krzysz fof
Ha ła dus. Więk szość rad nych

przy chy la się do te go po my -
słu.

– Re fe ren dum jest po trzeb ne,
bo sys tem oczysz cza nia mia sta się
nie spraw dza, i trze ba tu pod jąć
w koń cu ja kieś kro ki, na to miast to
wy ma ga sze ro ko za kro jo nej ak cji
in for ma cyj nej i kon sul ta cji spo -
łecz nych oraz do kład nych wy li -
czeń kosz tów wy wo zu od pad ków
z dru giej – mó wi rad ny Zdzi sław
Kemp ny (SLD).

Więk szość zwo len ni ków re -
fe ren dum ja ko głów ny po wód je -
go po wtó rze nia wska zu je ro sną -
cą ilość dzi kich wy sy pisk. TTBB
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Wy bo ry sa mo rzą do we co raz
bli żej. Jak Pań skim zda -
niem, w świe tle te go, co
zda rzy ło się pod Smo leń -
skiem, po win na wy glą dać
kam pa nia wy bor cza?
Mój po gląd na kam pa nię wy bor -
czą nie zmie nił się w ostat nim
cza sie. Za wsze uwa ża łem, że
kam pa nia po win na być me ry to -
rycz na. Nie ste ty oba wiam się, że
bę dzie ona jed nak upo li tycz nio -
na jak ni gdy do tąd, na co wska -
zu je ostat nia se sja ab so lu to ryj na,
w trak cie któ rej za miast me ry to -
rycz nych wy po wie dzi pre zy den -
ta Ka zi mie rza Gór skie go sły sze -
li śmy cią głe ata ki na wła dze na -
sze go wo je wódz twa, kra ju oraz
rad nych ma ją cych in ny po gląd
na to co się dzie je w mie ście niż
pre zy dent. Ja mo gę jed nak obie -
cać, że Plat for ma Oby wa tel ska,
czy li ugru po wa nie bę dą ce
w opo zy cji do obec nie spra wu ją -
cych wła dzę w na szym mie ście,
bę dzie wska zy wa ła błę dy, któ re
zo sta ły po peł nio ne przez pre zy -
den ta, ale za ra zem, a mo że

przede wszyst kim moż li we kie -
run ki, za mie rze nia i pla ny da ją ce
szan se na szyb ki roz wój i po pra -
wę. Bar dzo waż ne bę dzie wska -
za nie dro gi doj ścia do zrów no wa -
żo ne go bu dże tu.

Pre zy dent Ka zi mierz Gór ski
nie otrzy mał ab so lu to rium
za wy ko na nie bu dże tu 2009
ro ku. Jak Pan sko men tu je
wy nik gło so wa nia? Skąd ta ka
de cy zja więk szo ści rad nych?
My ślę, że na wet dla nie zbyt
uważ ne go ob ser wa to ra po czy nań
pre zy den ta od po wiedź wy da je
się oczy wi sta. Niech wy mie nię
tyl ko wy bra ne błę dy i za nie cha -
nia, o któ rych naj czę ściej mó wi -
li śmy i przed któ ry mi ostrze ga li -
śmy na ko mi sjach bran żo wych
w trak cie ubie głe go ro ku.
Gospo dar ka miesz ka nio wa: osie -
dle Rud na i nie moc w sprze da ży
miesz kań, wy co fa nie się z bu -
dow nic twa TBS, wy bu do wa nie
miesz kań so cjal nych bez moż li -
wo ści za sie dla nia z po wo du bra -
ku za si la nia. 

Fi nan se: wzię cie ob li ga cji, z któ -
rych 30 mln nie zo sta ło wy ko -
rzy sta nych, za któ re wszy scy po -
no si my kosz ty ob słu gi. War to
w tym miej scu przy po mnieć, że
wcze śniej sze za mie rze nia by ły
jesz cze wyż sze, a sprze ciw Plat -
for my Oby wa tel skiej na zy wa ny
był ata kiem na in we sty cje mia -
sta. Tak na mar gi ne sie: szko da,
że dziś pre zy dent Ka zi mierz
Gór ski nie jest w sta nie po wie -
dzieć „prze pra szam”, ale za ra -
zem „dzię ku ję”. 
Bez pie czeń stwo: zu peł ne za nie -
dby wa nie kwe stii mo ni to rin gu.

Ra da Miej ska po par ła plan
emi sji ob li ga cji miej skich,
cho ciaż opo zy cja za rzu ca ła
wcze śniej, że ten po mysł
do pro wa dzi do za dłu że nia
mia sta. Skąd zwrot w tej
spra wie?
Wy dat ki mia sta po tym gdy
Plat for ma Oby wa tel ska alar mo -
wa ła o moż li wym prze kro cze niu
w cią gu pa ru lat bez piecz ne go
po zio mu za dłu że nia zo sta ły

ogra ni czo ne. Do ty czy ło to jak
pan za pew ne pa mię ta rów nież
emi sji ob li ga cji. Jak już mó wi -
łem wcze śniej, zo sta ły one ogra -
ni czo ne już w ubie głym ro ku,
ale rów nież w bie żą cym bę dą
one mniej sze o 25 mln, gdyż
w trak cie de ba ty nad bie żą cą
emi sją skarb nik mia sta za pew nił
nas, że by ła to ostat nia ta ka
uchwa ła. Ma my rów nież w naj -
bliż szym cza sie otrzy mać peł ny
i szcze gó ło wy – z ter mi na mi
prze tar gów i płat no ści – wy kaz
in we sty cji na ja kie pie nią dze

z ob li ga cji zo sta ną wy ko rzy sta -
ne. Chce my stwo rzyć pre zy den -
to wi jak naj lep sze wa run ki
do pro wa dze nia in we sty cji i ko -
rzy sta nia ze środ ków ze wnętrz -
nych, z czym do tej po ry jest fa -
tal nie. 

Swe go cza su dał się Pan
po znać ja ko en tu zja sta
prze ję cia ak cji klu bu „Za głę -
bia” So sno wiec przez gmi -
nę. Jak Pan oce nia obec ny
stan rze czy w tej kwe stii?
Nie któ rzy za rzu ca ją wła -
dzom mia sta, że dzia ła nia
utknę ły w mar twym punk cie.
Da lej za cho wu ję swo je sta no wi -
sko. „Za głę bie” to po nad 100-let -
nia hi sto ria na sze go mia sta, nie
mo że my do pu ścić do po wtór ki
z sy tu acji, gdy wła dze mia sta po -
zwo li ły na upa dek in nej iko ny
na sze go mia sta – Pło mie nia. Za -
sta na wia cią głe prze dłu ża nie
spra wy, nie ste ty rad ni nie są in -
for mo wa ni na bie żą co o sy tu acji.
Mam tyl ko na dzie ję, że ta po moc
nie bę dzie za póź na.

Jak na obec ną chwi lę wy -
glą da ją pla ny roz bu do wy
sys te mu mo ni to rin gu w So -
snow cu? Pa na klub po pie rał
tę ini cja ty wę, ja kie są szan -
se na jej po wo dze nie?
Mu si dzi wić, że wła dze So snow -
ca nie ro bią nic lub pra wie nic
w kwe stii po pra wy mo ni to rin gu.
Nie raz my ślę, że tak dzie je się
dla te go, że to Plat for ma Oby wa -
tel ska od po cząt ku ka den cji lo -
bo wa ła w tej spra wie. Obec ne
pra ce uwa żam za mar no tra wie -
nie pie nię dzy miesz kań ców.
Ana li zy, któ re wy ko na no nie
wie le wno szą. Po wiem szcze rze,
nie wie rzę już, że jesz cze ta ka -
den cja ma ja kie kol wiek szan se
na prze łom w tej spra wie. Ale
mo gę za pew nić, i tu po wrót
do pierw sze go py ta nia, że to bę -
dzie je den z klu czo wych punk -
tów de ba ty i pro gra mu wy bor -
cze go Plat for my Oby wa tel skiej.

Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz ma wiał: To masz Bie nek

Zrów no wa żo ny bu dżet to prio ry tet
Roz mo wa z Ar ka diu szem Chę ciń skim, rad nym Plat for my Oby wa tel skiej 

Se sja kwiet nio wa – ab so lu to ryj -
na – upły nę ła na po cząt ku
od wspo mnień o tych, któ rzy
ode szli wraz z ka ta stro fą pre zy -
denc kie go sa mo lo tu pod Smo -
leń skiem, ale tak że pod zna kiem
od wo łań do zie mi ka tyń skiej,
tak waż nej w hi sto rii Pol ski. 

– Wol ność po zwa la nam pa -
mię tać – po wie dział prze wod ni -
czą cy RM Da niel Mi kla siń ski
na po cząt ku se sji, opo wia da jąc
o swo ich do świad cze niach,
wspo mnie niach, zwią za nych
z zie mią ka tyń ską.

– Dziś od bę dzie się bar dzo
waż na se sja – ab so lu to ryj na.
Chcę jed nak po wie dzieć, że ja -
ka kol wiek ta oce na bę dzie dla
pa na pre zy den ta, nie prze są dzi
to, kto w naj bliż szym cza sie
zdo bę dzie urząd pre zy den ta So -
snow ca. Jak wi dać po 10 kwiet -
nia, ni cze go nie moż na być pew -
nym. Zgi nę li tam wy bit ni dzia -
ła cze, nie tyl ko po li tycz ni. Mam
na dzie ję, że kam pa nia w So -
snow cu bę dzie się od by wać z za -
cho wa niem wszel kich za sad fa -
ir -play. Nie chce my za kłó cić at -
mos fe ry wy wo ła nej tą tra ge dią.
Je stem tu dziś nie tyl ko ze
wzglę du na waż ną se sję, ale też
dla te go, że chcę po dzię ko wać,
za wy ra zy współ czu cia, za wy -
ra zy so li dar no ści z ty mi wszyst -
ki mi, któ rzy od czu wa ją wiel ką
stra tę po 10 kwiet nia – mó wi ła
pod czas se sji Ewa Ma lik, po seł
PiS na Sejm RP.

– Chwi lę te mu za koń czy łem
spo tka nie z pa nią Dol niak. Chcę
po dzię ko wać za wspar cie ja kie
zo sta ło udzie lo ne. Tak że za te
te le fo ny, li sty, e -ma ile, kon do -

len cje, po dzię ko wać tym, któ rzy
dzwo ni li w so bo tę py ta jąc czy
mnie tam w tym sa mo lo cie nie
by ło. Szcze gól nie po sło wi Grze -
go rzo wi Pi sal skie mu, któ ry
spraw dzał czy ży ję ja, ale też
za zło żo ne kon do len cje – mó wił
po seł Ja ro sław Pię ta (PO).

Pre zy dent Ka zi mierz Gór ski
na po cząt ku de ba ty ab so lu to ryj -
nej przed sta wił in for ma cję o wy -
ko na niu bu dże tu za rok 2009.
– Sa mo rzą dy co raz czę ściej mu -
szą, przy wstrzy ma niu wy płat
pie nię dzy z pro jek tów unij nych,
się za dłu żać, tak by pro ces in we -
sty cyj ny nie zo stał prze rwa ny
– in for mo wał pre zy dent.

Z in for ma cji prze ka za nych
przez Re gio nal ną Izbę Ob ra -
chun ko wą w Ka to wi cach wy ni -
ka, iż przed ło żo ne wy ko na nie
bu dże tu zo stało uzna ne za speł -
nia ją ce wy mo gi for mal no -praw -
ne. 

– Ja ko klub PO uwa ża my, że
znaj du je my się w szcze gól nym
mo men cie, i ta dys ku sja, do któ -
rej pan pre zy dent zmie rzał, nie
po win na się od być. Chcia łem
po in for mo wać, że klub bę dzie
gło so wał prze ciw ko. Sta no wi sko
to wy ni ka ze szcze gó ło wej ana -
li zy wy ko na nia bu dże tu oraz ne -
ga tyw nych opi nii więk szo ści ko -
mi sji Ra dy Miej skiej – prze ka zał
To masz Jam ro zy z PO.

– Ten bu dżet rze czy wi ście
był trud ny, do cho dy w ro -
ku 2008 wy nio sły 625 mln zło -
tych, 584 to rok 2009. Po wy -
żej 40 mln do cho dów mniej.
Chciał bym po gra tu lo wać, że mi -
mo tej stra ty ten bu dżet zo stał
zre ali zo wa ny. Ge ne ral nie ten bu -

dżet jest bar dzo do brze zre ali zo -
wa ny, w związ ku z po wyż szym
klub SLD po zy tyw nie oce nia
spra woz da nie pre zy den ta i bę -
dzie gło so wać za udzie le niem
ab so lu to rium – stwier dził To -
masz Bań bu ła (SLD) – przew.
ko mi sji bu dże to wej RM.

Z ko lei Prze my sław Wy dra
(PiS) mó wił o za strze że niach
klu bu do bu dże tu. – Klub rad -
nych PiS jest je dy nym, któ ry ani
ra zu w tej ka den cji nie po parł
bu dże tu przed sta wio ne go przez
pre zy den ta. Za wsze bo wiem
mie li śmy wąt pli wo ści, i wciąż je
ma my. Je śli cho dzi np. o Mu zę,
po trzeb ne środ ki na tę in we sty -
cję są tak du że, że jej nie ukoń -
czy my. Po co więc ją za czy na li -
śmy? Szpi tal? Re struk tu ry za cja
mia ła po lep szać sy tu ację, a ma -
my co raz więk sze stra ty. Po li ty -
ka miesz ka nio wa – pa wi lo ny so -
cjal ne nie są za sie dla ne, co do -
pro wa dzi do rosz czeń ze stro ny
spół dziel ni. Rud na I – po nie śli -
śmy du że kosz ty, a miesz ka nia

sto ją pu ste. Wstrzy ma no bu do -
wę TBS -ów. Dla te go nasz klub
bę dzie gło so wał prze ciw ko ab -
so lu to rium dla pre zy den ta.

Wie sław Su wal ski za pre zen -
to wał sta no wi sko klu bu PIRS. 
– Nasz klub do ko na oce ny me -
ry to rycz nej. Ka zi mierz Gór ski to
czło wiek pra co wi ty. Ja ko klub
wspie ra li śmy pre zy den ta dla do -
bra roz wo ju na sze go mia sta.
Me ry to rycz nie trze ba jed nak
przy znać, że pre zy dent w tej ka -
den cji dał się po znać ja ko ma ło
kon kret ny, ma ło sta now czy. Na -
ce cho wa ny ule gło ścią wo bec
PO, ugi na ją cy się pod pre sją
oko licz no ści po li tycz nych. Jed -
nak oce nia jąc wy ko na nie bu dże -
tu w aspek cie fi nan so wym, uwa -
ża my za po praw ne, w tej kwe stii
udzie li my ab so lu to rium pre zy -
den to wi. 

– Roz ma wia łem z pa nią po -
seł Ma lik, mó wi ła, że nie mo gą
udzie lić ab so lu to rium, bo jak
by to wy glą da ło, rad ni tak sa -
mo, dzię ku ję bar dzo – de ner -

wo wał się pre zy dent Ka zi mierz
Gór ski. – Na to miast jest jed -
na rzecz, idzie ca ły czas w eter,
Pol ska wir tu al na, i Pol ska rze -
czy wi sta. Tu sie dzi Pol ska rze -
czy wi sta – urząd, któ ry po -
nad 100 mln zło tych prze ra bia
na in we sty cje. Pre zes Na ro do -
we go Ban ku Pol skie go nie
wie, czy ma 4 mld czy 8 do -
cho du. A my mu si my do zło -
tów ki się roz li czyć nie wie -
dząc, czy bę dzie my mieć ta ki
czy in ny do chód. Me ry to rycz -
nie dy rek tor Jolanta Szczu rek,
któ rą jesz cze bę dzie my że gnać
uro czy ście,  my śla ła, że jak
roz pocz nie ta ką in we sty cję jak
Mu za, to do sta nie środ ki unij -
ne. Nie da się zro bić ni cze go
w Pol sce bez ry zy ka. Miesz ka -
nia – to jest ta ka den cja, kie dy
zli kwi do wa no do ta cje dla gmin
na te ce le. Nie za leż nie od opcji
jest gru pa rad nych, któ ra ca ły
czas współ pra cu je, i pra cu je
na rzecz miesz kań ców. Po tym
okre sie ża ło by, po dys ku sji bi -

sku pa Ka sza ka, my śla łem, że
tro chę nas to zjed no czy. My ślę,
że zbio ro wa mą drość tej ra dy
po zwo li na to, by się za sta no -
wić, czy są go to wi do zła ma nia
pra wa. Jest to w prze pi sach są -
dów ad mi ni stra cyj nych, że nie -
udzie le nie ab so lu to rium z in -
nych przy czyn niż nie wy ko na -
nie bu dże tu jest zła ma niem
pra wa – mó wił pre zy dent Gór -
ski. 

– Z te go co pan pre zy dent
po wie dział wy ni ka, że Ra da jest
do ni cze go niepo trzeb na, a tą ra -
dą jest RIO – od po wia dał prze -
wod ni czą cy Mi kla siń ski. – Rad -
ni my ślą tyl ko o swo jej par tii, nie
o miesz kań cach, i to mnie za ła -
ma ło – do po wia dał pre zy dent.

Osta tecz nie uchwa łę o udzie -
le niu ab so lu to rium Pre zy den to -
wi Mia sta So snow ca po par ło 14
rad nych z klu bów SLD, PIRS
oraz rad ni nie za leż ni: Alek san -
der Ka lań ski i An drzej Ja gieł ło -
wicz. Ty lu sa mo by ło prze ciw
– rad ni PO oraz PiS. Uchwa ły
za tem nie przy ję to. 

Pod ję to za to uchwa łę
o emi sji ob li ga cji o war to ści 50
mln zło tych. Mi mo wa hań klub
Plat for my po obiet ni cy ze stro -
ny pre zy den ta, do ty czą cej
przed sta wie nia szcze gó ło we go
ze sta wie nia in we sty cji, na któ -
re pój dą pie nią dze z ob li ga cji,
zgo dził się na emi sję pa pie rów
war to ścio wych. Ob li ga cje zo -
sta ną wy emi to wa ne w 6  se -
riach, czte ry po 5 mln zł i dwie
po 15 mln zł. Wy kup ob li ga cji
na stą pi po 2, 3, 7, 8, 9 i 10 la -
tach od da ty emi sji po szcze gól -
nych se rii. RED

59. sesja RM. Mi nu tą ci szy uczczo no pa mięć zmar łych pod Smo leń skiem 10 kwiet nia 2010 roku

Ob li ga cje za 50 mln zło tych zo sta ną wy emi to wa ne

Rad ni zde cy do wa li o nie przy ję ciu uchwa ły w spra wie ab so lu to rium dla pre zy den ta mia sta

Ja ro sław
 Adam

 ski
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Ko niec z sa mo dziel nym wy -
peł nia niem do ku men tów roz li -
cze nio wych przez ma łych
przed się bior ców. Od mar ca ro -
bią to za nich pra cow ni cy
ZUS.

Zmia ny do ty czą przed się -
bior ców opła ca ją cych skład ki
na ubez pie cze nie za sie bie.
Do koń ca lu te go mie li oni

obo wią zek co mie sięcz ne go
skła da nia w ZUS pa pie ro -
wych do ku men tów ubez pie -
cze nio wych, o ile nie prze ka -
zy wa li ich w for mie elek tro -

nicz nej. Do sys te mu do ku men ty
wpro wa dzał pra cow nik sa li ob -
słu gi klien tów ZUS. Nie ste ty,
prze ka zy wa ne przez przed się -
bior ców in for ma cje za wie ra ły
du żo błę dów i nie ści sło ści.
Do pie ro po ich ko rek cie da ne
z do ku men tów roz li cze nio -
wych by ły za pi sy wa ne w sys -
te mie.

Od 1 mar ca pro ce du ra ta
zo sta ła uprosz czo na. Nie ma
już ko niecz no ści skła da nia

w ZUS pa pie ro wej do ku men -
ta cji roz li cze nio wej. Do ku -
men ta cję ZUS DRA wy peł nia
sam pra cow nik sa li ob słu gi
klien tów ZUS. Oczy wi ście ro -
bi to od ra zu w sys te mie kom -
pu te ro wym. Wcze śniej jed nak
po twier dza da ne płat ni ka skła -
dek. Po trzeb ny jest tu przede
wszyst kim nu mer NIP. Elek -
tro nicz ny do ku ment roz li cze -
nio wy po wsta je w opar ciu
o ist nie ją ce w sys te mie in for -
ma cje skła da ne przez płat ni ka
w la tach ubie głych. Wią za ny
jest on od ra zu z kon tem płat -
ni ka i ubez pie czo ne go. Opro -
gra mo wa nie kom pu te ro we za -

pew nia wspar cie w za kre sie
wy szu ki wa nia i pod po wia da -
nia da nych ubez pie czo nych,
two rze nia kom ple tów do ku -
men tów pierw szo ra zo wych
i ko ry gu ją cych, we ry fi ka cji
iden ty fi ka to ra okre su roz li cze -
nio we go na do ku men cie, ak tu -
ali za cji i pod po wia da nia mi ni -
mal nych pod staw wy mia ru
skła dek, wy so ko ści wy ka za -
nych kwot skła dek na po szcze -
gól ne ubez pie cze nia oraz we -
ry fi ka cji mię dzy for mu la rzo -
wej.

Zmia ny za szły rów nież
w za kre sie ob słu gi przed się -
bior ców przy tzw. jed nym

okien ku. Umoż li wia ją one
spo rzą dza nie przez pra cow ni -
ków ZUS do ku men tów ubez -
pie cze nio wych na pod sta wie
otrzy ma nych z urzę dów gmin
wnio sków EDG do ty czą cych
roz po czę cia pro wa dze nia dzia -
łal no ści go spo dar czej, jej li -
kwi da cji, za wie sze nia lub
wzno wie nia oraz zmian wpi su
do ewi den cji. Do ku men ty spo -
rzą dza ne są w po wią za niu
z da ny mi za pi sa ny mi w sys te -
mie Za kła du. Sys tem ge ne ru je
tez pi sma do płat ni ków in for -
mu ją ce o utwo rzo nych przez
ZUS do ku men tach ubez pie -
cze nio wych. 

Ko lej ne uła twie nie po le ga
na tym, że płat ni cy otrzy mu ją za -
świad cze nie o nie za le ga niu
w opła ca niu skła dek w sa li ob słu -
gi klien tów. Po przed nio na ta kie
za świad cze nie trze ba by ło cze kać
do sied miu dni i otrzy my wa ło się
je po zło że niu wnio sku. Za świad -
cze nie o nie za le ga niu to waż ny
do ku ment, po trzeb ny np. w przy -
pad ku sta ra nia się o kre dyt w ban -
ku lub przy stę po wa nia do prze tar -
gu. Ale uwa ga: na szyb kie wy da -
nie za świad cze nia mo gą li czyć ci
płat ni cy, któ rzy nie ma ją żad nych
za le gło ści ani błę dów oraz nie to -
czy się w sto sun ku do nich żad ne
po stę po wa nie.

Ła twiej ma łym przed się bior com
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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
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3 – go Maja 35a

3 – go Maja 15/I

3 – go Maja 15/I

Targowa 16

Komandosów 5

Saperów 5,5a 

Dobrzańskiego 124  I p. 

Orląt Lwowskich 18

Królowej Jadwigi 2

1 – go Maja 40
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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, wc

Instalacja elektryczna

IInstalacja elektryczna, wc wspólne z innymi użytkownikami

budynku, c.o. – kotłownia lokalna

-

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc wspólne z

innymi użytkownikami

Instalacja elektryczna wodno – kanalizacyjna

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 w piwnicy w budynku mieszkalnym. 

3 boksy garażowe usytuowane w budynkach mieszkalnych

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 na wysokim parterze, wejście z klatki schodowej. Instalacja elektryczna do

sprawdzenia. Brak możliwości wykonania toalety w lokalu.

SSttaawwkkaa
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1100,,0000
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4455,,0000
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55,,0000

88,,0000

1100,,0000

1122,,0000

1100,,0000

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

Mło dzie żo we Tar gi Pra cy
Co ro ku w so sno wiec kim Cen -
trum Kształ ce nia Usta wicz ne go
od by wa ją się tar gi pra cy, któ re uła -
twić ma ją mło dym lu dziom roz -
po czę cie swo jej za wo do wej ka rie -
ry. Nie ina czej by ło w tym ro ku.

Do udzia łu za pro szo no po -
nad 30 pra co daw ców. W ra mach
dy na micz ne go wspie ra nia ryn ku
pra cy so sno wiec kim tar gom to -
wa rzy szy ły rów nież im pre zy
w po sta ci warsz ta tów i pre lek cji,
któ rych ce lem by ło pod nie sie nie
szans uczest ni ków na ryn ku.
Ofer ta obej mo wa ła m.in. pra cę
sta łą i krót ko ter mi no wą w kra ju
oraz za  gra ni cą dla mło dzie ży
i osób do ro słych, a tak że spo tka -
nia in for ma cyj ne z za kre su pra -

wa, przed się bior czo ści i au to pre -
zen ta cji. Tar gi zor ga ni zo wa ne zo -
sta ły przy współ pra cy Mło dzie -
żo we go Biu ra Pra cy w So snow cu
z Po wia to wym Urzę dem Pra cy
w So snow cu, OIP w Ka to wi cach,

Mło dzie żo wym Biu rem Pra cy
OHP w Ka to wi cach oraz fi lii
w Dą bro wie Gór ni czej i Sie mia -
no wi cach Ślą skich. 

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

KKiill kkuu ddzziiee ssiięę cciiuu pprraa ccoo ddaaww ccóóww ooffee rroo wwaa łłoo zzaa ttrruudd nniiee nniiee ddllaa
ssoo ssnnoo wwiieecc kkiieejj mmłłoo ddzziiee żżyy



Miesz kań cy, rad ni, a tak że nie któ -
rzy urzęd ni cy prze ciw ni są bu do -
wie ko lej ne go du że go skle pu
w mie ście. Ma on po wstać przy ul.
Kie pu ry.

Pro test kil ku set miesz kań ców,
oraz oko licz nych han dlow ców,
któ rzy oba wia ją się plaj ty, tra fił
już do rąk urzęd ni ków. Pro te stu ją -
cy li czą też na po par cie rad nych.

– Je stem prze ciw ny bu do wie
w tym re jo nie skle pu o du żej po -
wierzch ni z kil ku za sad ni czych po -
wo dów – tłu ma czy rad ny Ma ciej
Ada miec, prze wod ni czą cy Ko mi -

sji Roz wo ju Mia sta i Ochro ny Śro -
do wi ska. – Układ ko mu ni ka cyj ny
w tym re jo nie nie sprzy ja ist nie niu
ta kie go cen trum han dlo we go.
Gdzie bę dą par ko wać klien ci?
Oko licz ne uli ce zo sta ną po pro stu
za kor ko wa ne, brak w oko li cy par -
kin gów z praw dzi we go zda rze nia.
Po dru gie, nie tyl ko ja, ale przede
wszyst kim oko licz ni miesz kań cy
są zda nia, że ta ka pla ców ka jest
w tym miej scu po pro stu nie po -
trzeb na. Trud no też nie zwra cać
uwa gi na fakt, iż po wsta nie skle pu
wią zać się bę dzie z upad kiem ist -

nie ją cych w po bli żu mniej szych
skle pów, któ re prze cież da ją za -
trud nie nie wie lu lu dziom. Dla nich
bę dzie to ozna czać utra tę pra cy.

We dług naj czar niej szych sce -
na riu szy, bu do wa skle pu (nie ofi -
cjal nie mó wi się, że ma być to pla -
ców ka sie ci Kau fland) mo że po -
zba wić za ję cia kil ka dzie siąt osób,
pra cow ni ków po bli skich skle pów.

– Te ren, na któ rym ma roz -
po cząć się bu do wa, zo stał wy ku -
pio ny przez pry wat ne go in we -
sto ra – in for mu je Grze gorz Dą -
brow ski, rzecz nik pra so wy

Urzę du Mia sta. – Fir ma ta zwró -
ci ła się do Wy dzia łu Ar chi tek tu -
ry z wnio skiem o po zwo le nie
roz po czę cia prac bu dow la nych.
Urząd za wie sił po stę po wa nie
w tej spra wie, bo nie jest jesz cze
go to wy plan za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go w tym re jo nie,
jed nak wte dy fir ma zwró ci ła się
do Sa mo rzą do we go Ko le gium
Od wo ław cze go w Ka to wi cach.
Or gan ten opo wie dział się
po stro nie in we sto ra, więc Wy -
dział Ar chi tek tu ry mu si wzno -
wić po stę po wa nie.

Wie lu urzęd ni ków przy zna je
ano ni mo wo, iż w ta kich sy tu -
acjach są prak tycz nie bez rad ni,
bo pra wo, zli be ra li zo wa ne jesz -
cze w ostat nich la tach, stoi bez -
względ nie po stro nie wo len go
ryn ku, nie oglą da jąc się na kon -
se kwen cje in we sty cji ta kich jak
ko lej ny so sno wiec ki su per mar -
ket. Szan są na nie do pusz cze nie
do bu do wy bę dzie być mo że wy -
mu sze nie na in we sto rze spo rzą -
dze nia ra por tu śro do wi sko we go.
Je śli miesz kań cy wy ra żą w nim
zde cy do wa ny sprze ciw wo bec

bu do wy, ta nie zo sta nie zre ali zo -
wa na.

– Nie ste ty do ca łej sy tu acji
przy czy nił się brak pla nu za -
go spo da ro wa nia prze strzen ne -
go – do da je rad ny Ada miec.
– Nie tyl ko ja uwa żam, że
na tym te re nie o wie le bar -
dziej opła ca ło by się zbu do wać
blok miesz kal ny. O traf no ści
ta kie go po su nię cia świad czy
fakt, że na po bli skiej dział ce
po wstał ta ki bu dy nek, i lo ka le
sprze da ły się prak tycz nie
od za raz. TTBB

Nie chcą ko lej ne go su per mar ke tu

Wal ka z wia tra ka mi?
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Pod ko niec ubie głe go ro ku przed -
sta wi cie le Naj wyż szej Izby Kon tro -
li po ja wi li się w naj więk szych pol -
skich szpi ta lach. Kon tro la nie omi -
nę ła Wo je wódz kie go Szpi ta la
Spe cja li stycz ne go nr 5 w So snow -
cu. Nie ste ty, w pla ców ce wy kry to
sze reg nie pra wi dło wo ści, zwią za -
nych głów nie ze sta nem tech nicz -
nym szpi ta la. Jest i do bra wia do -
mość. Nie pra wi dło wo ści w naj bliż -
szym cza sie znik ną, bo wła dze
wo je wódz kie przy go to wa ły dla
„gór ni cze go” za kro jo ny na wiel ką
ska lę plan mo der ni za cji.

To bę dzie je den z naj no wo cze -
śniej szych szpi ta li w kra ju – za po -
wia da Urząd Mar szał kow ski, de -
kla ru jąc prze zna cze nie na mo der -
ni za cję WSS 5 za wrot nej su my 240
mln zł. Re struk tu ry za cja po trwa
do 2013 ro ku. Bę dzie prze bie ga ła
na kil ku płasz czy znach. Zmo der ni -
zo wa ne zo sta ną bu dyn ki szpi ta la,
nie obej dzie się bez za ku pu no wo -
cze sne go sprzę tu do ra to wa nia
zdro wia i ży cia. To pięk ne pla ny,
lecz na ra zie pro za ży cia od bie ga
od nich da le ko.

Głów ne za rzu ty NIK -u do ty -
czy ły sta nu tech nicz ne go bu dyn -
ków szpi ta la. Oka za ło się, że prze -
wo dy ko mi no we i in sta la cje wen -
ty la cyj ne nie mia ły ak tu al nych
prze glą dów. To sa mo do ty czy ło
wind. Za strze że nia wzbu dzi ło nie -
do sto so wa nie obiek tów do prze pi -
sów prze ciw po ża ro wych, wy kry to
m.in. brak na le ży te go ozna ko wa nia
dróg ewa ku acyj nych, zbyt ma łą
ilość hy dran tów i ga śnic, co wię cej

część tych urzą dzeń by ła nie spraw -
na. Kon tro la wy ka za ła też wie le
ba rier ar chi tek to nicz nych, unie moż -
li wia ją cych ko rzy sta nie z obiek tu
oso bom nie peł no spraw nym. To
wszyst ko spo wo do wa ło, że NIK za -
li czył szpi tal do gru py tych, któ re
po przez nie do sto so wa nie do wy -
mo gów tech nicz nych za gra ża ją
zdro wiu i ży ciu pa cjen tów, nie mó -
wiąc o za pew nie niu pod sta wo we -
go kom for tu cho rym. 

– Bę dzie le piej i to znacz nie le -
piej – uspo ka ja Mi ro sław Ru sec ki,
rzecz nik pra so wy Wo je wódz kie go
Szpi ta la Spe cja li stycz ne go nr 5.
– Za rzu ty NIK do ty czy ły m.in. bra -
ku wind dla nie peł no spraw nych.
Bę dzie my je in sta lo wać, do ce lo wo
bę dzie ich pięć. Od da li śmy już
do użyt ku jed ną to a le tę dla nie peł -
no spraw nych, suk ce syw nie bę dzie

ich przy by wać, przy naj mniej
po jed nej na każ dej kon dy gna cji.
Dzię ki do fi nan so wa niu zo sta nie
prze pro wa dzo na ter mo mo der ni za -
cja bu dyn ku oraz cał ko wi ty re mont
blo ku od dzia ło we go. Ta in we sty cja
bę dzie wy no sić 52 mln zł. W tym
ro ku ru szy tak że ter mo mo der ni za -
cja za 12,1 mln zł, z cze go w 2010
r. wy da nych zo sta nie 10,5 mln zł.
Do 2013 ro ku pla nu je my tak że
wy mie nić sys tem wen ty la cji i kli -
ma ty za cji. Pierw sze te go rocz ne
pra ce bę dą kosz to wa ły nie speł -
na 1,7 mln zł, z cze go 1,4 mln zł
za pew nią środ ki Szwaj car sko -Pol -
skie go Pro gra mu Współ pra cy,
a resz tę – or gan za ło ży ciel ski pla -
ców ki. Prócz te go w szpi ta lu za -
adap to wa ne zo sta ną po miesz cze nia
dla ban ku tka nek i ko mó rek, a tak -
że na po trze by re zo nan su ma gne -

tycz ne go. Szpi tal ku pi też m.in.
sys tem la se ro wej chi rur gii ro gów -
ko wej (3,7 mln zł), urzą dze nia dia -
gno stycz ne dla oku li sty ki dzie cię -
cej (730 tys. zł), re zo nans ma gne -
tycz ny (6 mln zł) i am bu lans (150
tys. zł).

Droga ku lep sze mu roz po czę ła
się już w szpi ta lu w ubie głym ro -
ku. Za czę to re mont szpi tal ne go lą -
do wi ska, tak by mo gły z nie go ko -
rzy stać ma szy ny ty pu Eu ro cop ter 
EC -135, któ re – w prze ci wień stwie
do do tych cza so wych he li kop te rów
ra tow ni czych Mi -2 Plus la ta ją tak -
że w no cy. – W szpi ta lu po ja wi ło
się też wie le no wo cze sne go sprzę -
tu. W ubie głym ro ku wzbo ga ci li -
śmy się m.in. o pierw szy w kra ju
kom bajn oku li stycz ny z gło wi ca mi
ul tra dź wię ko wy mi, to mo graf oku -
li stycz ny do dia gno sty ki zmian
plam ki oka, aspi ra tor ul tra dź wię ko -
wy do pre cy zyj ne go usu wa nia
tkan ki no wo two ro wej czy je de na -
ście łó żek ne fro lo gicz nych i sześć
sztucz nych ne rek – wy li cza Mi ro -
sław Ru sec ki.

In we sty cje w 2010 ro ku zo sta -
ną zre ali zo wa ne głów nie w opar ciu
o fun du sze z ka sy wo je wódz twa,
Mi ni ster stwa Zdro wia oraz Wo je -
wódz kie go Fun du szu Ochro ny
Śro do wi ska, Eu ro pej skie go Fun du -
szu Roz wo ju Re gio nal ne go oraz
roz ma itych fun da cji. Łącz nie
na mo der ni za cję szpi ta la w tym ro -
ku prze zna czo nych zo sta nie 40
mln zł.

TTeekksstt ii ffoo ttoo:: TToo mmaasszz BBiiee nneekk
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Gór ni czy do prze bu do wy
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Umowa podpisana, Tour de
Pologne w Sosnowcu

21 kwiet nia w So sno wiec kim Cen -
trum Sztu ki – Za mek Sie lec ki od -
by ło się uro czy ste pod pi sa nie umo -
wy po mię dzy Gmi ną So sno wiec
a spół ką Lang Te am w spra wie or -
ga ni za cji star tu do 3. eta pu 67. To -
ur de Po lo gne UCI Pro To ur. Uli ca -
mi sto li cy Za głę bia Dą brow skie go
naj lep si ko la rze na świe cie prze ja -
dą 3 sierp nia.

Ko la rze ru szą na tra sę w Par ku
Sie lec kim. Uli ca mi 3 Ma ja, Na ru -
to wi cza, 1 Ma ja, Sien kie wi cza i po -
now nie 3 Ma ja prze ja dą run dę ho -
no ro wą po mie ście, a na stęp nie
uda dzą się uli ca mi 3 Ma ja, Blach -
nic kie go, Bra ci Mie ro szew -
skich, 11 Li sto pa da, An der sa, 1
Ma ja, Sien kie wi cza, Pił sud skie -
go, 3 Ma ja, Par ko wą, Gro ta Ro wec -
kie go w kie run ku Cze la dzi. – To
wspa nia ła pro mo cja dla na sze go
mia sta. Cie szę się, że wresz cie To -
ur de Po lo gne za wi ta do na sze go
mia sta. Jed no cze śnie na le ży przy -
po mnieć, że jesz cze przed woj ną
ko la rze ja dą cy w tym wy ści gu go -
ści li w na szym mie ście – nie krył
ra do ści Ka zi mierz Gór ski, pre zy -
dent So snow ca.

– To bę dzie naj krót szy etap  To -
ur de Po lo gne, ale za rę czam, że naj -
krót sze są naj cie kaw sze. Na uli cach
So snow ca nikt nie bę dzie się
oszczę dzał – za pew nia Cze sław

Lang, dy rek tor ge ne ral ny To ur de
Po lo gne. W Par ku Sie lec kim, gdzie
roz pocz nie się etap, bę dzie moż -
na za po znać się z at mos fe rą wiel -
kie go wy ści gu. – W spe cjal nie zor -
ga ni zo wa nym mia stecz ku bę dzie
moż na po dej rzeć przy go to wa nia
ko la rzy do star tu, za po znać się z ca -
łą otocz ką od we wnątrz, wziąć au -
to graf. My ślę, że nie tyl ko fa ni ko -
lar stwa sko rzy sta ją z tej oka zji – do -
da je Lang.

W ce lu upo wszech nia nia ko lar -
stwa wśród miesz kań ców So snow -
ca, w dniu 3 sierp nia na czę ści tra -
sy prze bie gu 3. eta pu 67. To ur de
Po lo gne UCI Pro To ur w So snow -
cu zo sta nie prze pro wa dzo ny ama -
tor ski wy ścig ko lar ski dzie ci i mło -
dzie ży. Bę dzie to je den z ele men -
tów kon ty nu owa nia tra dy cji
ko lar skich w na szym mie ście.

3. etap te go rocz ne go To ur de
Po lo gne UCI Pro To ur z So snow ca
do Ka to wic bę dzie po świę co ny pa -
mię ci Fran co Bal le ri nie go, zna ko -
mi te go wło skie go ko la rza, któ ry
zgi nął 7 lu te go 2010 r. w wie ku 45
w wy pad ku, któ ry miał miej sce
pod czas raj du sa mo cho do we go ko -
ło Flo ren cji. Fran co był bli skim
przy ja cie lem dy rek to ra To ur de Po -
lo gne – Cze sła wa Lan ga.

TTeekksstt ii ffoo ttoo:: KKrrzzyysszz ttooff PPoo llaacczz kkiiee wwiicczz



W dniach 24-25 kwiet nia
w Expo Si le sia po raz dru gi od -
by ły się Ślą skie Tar gi Rol ni czo -
-Le śne Agro si le sia 2010. Wzię -
ło w nich udział po nad 170 firm
z kra ju i za gra ni cy. 

Oprócz ma szyn rol ni czych
i cią gni ków, pod czas wy sta wy
zo ba czyć moż na by ło sze ro ką
ofer tą pro du cen tów m.in.: na -
wo zów, od ży wek oraz drob ne go
sprzę tu rol ni cze go. Przy oka zji
wy sta wy od by ło się fo rum edu -
ka cyj ne pro wa dzo ne m.in. przez
Agen cję Ryn ku Rol ne go, Ślą -
ską Izbę Rol ni czą, Ka sę Rol ni -
cze go Ubez pie cze nia Spo łecz -
ne go oraz Bank Go spo dar ki
Żyw no ścio wej. Oma wia no

m.in. tech no lo gię oraz moż li -
wo ści wy ko rzy sta nia bio ga zu
w Pol sce.

Tar gi to jed nak nie tyl ko pro -
duk ty, na wet te naj no wo cze śniej -
sze, ale tak że tra dy cja. Du żym
za in te re so wa niem zwie dza ją -
cych cie szy ły się wy stę py ze spo -
łów folk lo ry stycz nych. Na sce nie
wy stą pi li m.in. „Gó rza nie”,
„Cze rem cha”, „Li so wian ki”,
„Sa mi swoi” oraz „Ju raj ska Ka -
pe la Bie siad na”. Na to miast o za -
spo ko je nie sma ków go ści so sno -
wiec kich tar gów za dba ły Ko ła
Go spo dyń Wiej skich: „Gro jec”
i „Brosz ko wi ce”. 

Pod czas im pre zy pu cha ra mi
i me da la mi na gro dzo no fir my

oraz pro duk ty. In sty tut Tech no -
lo gicz no -Przy rod ni czy oraz
Expo Si le sia ogło si ły kon kurs
na pro dukt naj bar dziej in no wa -
cyj ny, pro eko lo gicz ny i jed no -
cze śnie ener go osz częd ny. Na gro -
dy przy pa dły w udzia le na stę pu -
ją cym fir mom: We rem czuk Sp.j.
za wdra ża nie kon struk cji ma szyn
do zbio ru wa rzyw i owo ców
mięk kich (Pu char Mi ni stra Rol -
nic twa i Roz wo ju Wsi), P. H. U. P.
„Agros - Wroń scy” Sp. z o.o.
za pręż ną dzia łal ność dys try bu to -
ra ma szyn i urzą dzeń rol ni czych
na te re nie wo je wódz twa ślą skie -
go (Pu char Wo je wo dy Ślą skie -
go), Spół dziel ni Mle czar skiej
„Jog ser” z So snow ca (Pu char

Mar szał ka Wo je wódz twa Ślą -
skie go), a tak że dla cią gni ka
New Hol land T7070 Au to Com -
mand pro du ko wa ne go w Wiel -
kiej Bry ta nii oraz pro gra mów
kom pu te ro wych Agro asy stent
i Zoo tech nik By dło fir my Agro -
po wer Sp. z o.o. (Me da le Expo
Si le sia).

– Cie szy my się z na gród, któ -
re są po twier dze niem na szej sze -
ro kiej dzia łal no ści w sek to rze rol -
ni czym. Ma my na dzie ję, że so -
sno wiec kie tar gi z ro ku na rok
bę dą się co raz bar dziej roz wi ja ły,
a Agro si le sia gro ma dzić bę dzie
co raz wię cej wy staw ców i zwie -
dza ją cych – mó wił Jan Wroń ski,
pre zes „Agros -Wroń scy”. Ho no -

ro wym pa tro na tem so sno wiec ką
im pre zę ob ję ło: Mi ni ster stwo
Rol nic twa i Roz wo ju Wsi, Urząd
Mar szał kow ski Wo je wódz twa
Ślą skie go, In sty tut Tech no lo gicz -
no -Przy rod ni czy, Sto wa rzy sze nie

Na uko wo -Tech nicz ne In ży nie rów
i Tech ni ków Rol nic twa oraz Pań -
stwo we Go spo dar stwo Le śne La -
sy Pań stwo we. 

GGaa bbrriiee llaa KKoo llaa nnoo
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Dla tych, któ rzy ma jo we świę ta
spę dzi li w So snow cu, wło da rze
mia sta za dba li o moc atrak cji.
Pik nik Eu ro pej ski trwa ją cy
w Par ku Sie lec kim zgro ma dził
ty sią ce uczest ni ków za rów no
z So snow ca, jak i miast ościen -
nych. Trzy dnio wa im pre za ob fi -
to wa ła w kon cer ty pod go łym
nie bem, ka ba re ton oraz licz ne
kon kur sy dla dzie ci i mło dzie ży. 

Dzień pierw szy przy cią gnął
fa nów mu zy ki. Na sce nie wy stą -
pi li: Mro zu, Li te Mo tiv oraz
gwiaz da wie czo ru – Ewa Far na,
któ ra da ła po ry wa ją cy kon cert.
Dla wiel bi cie li mu zy ki klu bo wej
na to miast wy stą pi li DJ: An dree,
Ar teus i Pa blo.

W nie dzie lę naj le piej ba wi li
się wiel bi cie le do bre go po czu cia
hu mo ru, ske cze w wy ko na niu
ka ba re tów: Noc, Ści ga ni, Ka -
łasz ni kow oraz Te nor ba wi ły ze -
bra ną w par ku pu blicz ność. Dla
naj młod szych przy go to wa no
kon kur sy: ka ra oke, pla stycz ny
„Ma lo wa nie na ścia nie”, re cy ta -
tor ski „Wier szy ki na świe żym
po wie trzu” oraz spor to wo -ar ty -
stycz ne. Mię dzy czas umi lał
uczest ni kom zło ty mi prze bo ja mi
du et Ma xis.

Po nie dzia łek na to miast upły -
nął pod zna kiem prze glą du mło -
dzie żo wych ka pel mu zycz nych,
pod czas któ re go wy stą pi li: Tre -
bles, Brew, Agen das oraz
Natural Mystic. Kon cert fi na ło -
wy ze spo łu Stra chy na La chy za -
koń czo no po ka zem ognia w wy -
ko na niu gru py Hel l fi re. 

Or ga ni za to ra mi im pre zy był:
Urząd Mia sta So snow ca wraz
z Miej skim Klu bem Macz ki,
part ne rem Urząd Mar szał kow ski

w Ka to wi cach, pa tro nat me dial -
ny spra wo wał: „Ku rier Miej ski”
oraz Ra dio „Eska”. 

GGaa bbrriiee llaa KKoo llaa nnoo

Majówka pod znakiem
zabawy w Parku Sieleckim
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„Zie lo ne” tar gi w So snow cu

G
a brie la Ko la no
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Rozmowa z Bogusławem
Śmigielskim, Marszałkiem
Województwa Śląskiego
JJaa kkaa iiddeeaa pprrzzyy śśwwiiee ccaa DDnniioomm
WWoo jjee wwóóddzz ttwwaa ŚŚlląą sskkiiee ggoo??
Dni Wo je wódz twa Ślą skie go
w swym za ło że niu ma ją być
przede wszyst kim oka zją do za -
pre zen to wa nia wa lo rów kul tu ral -
nych, tu ry stycz nych, in we sty cyj -
nych i go spo dar czych, a tak że do -
rob ku or ga ni za cji po za rzą do wych
oraz moż li wo ści po zy ski wa nia
pie nię dzy z UE bę dą cych w dys -
po zy cji Sa mo rzą du Wo je wódz twa.
Po nad to Dni po zwo lą na przy bli -
że nie wszyst kim miesz kań com
wo je wódz twa, in we sto rom, przed -
się bior com, tu ry stom i opi nio twór -
com kam pa nii „Ślą skie Po zy tyw -
na Ener gia”. 
Poraz pierw szy Dni zo sta ły zor ga ni -
zo wa ne rok te mu i trwa ły od 3 do 9
ma ja, spo ty ka jąc się zdu żym za in te -
re so wa niem. W tym ro ku, aby usza -
no wać pa mięć ofiar ka ta stro fy
w Smo leń sku, uro czy sto ści zo sta ną
zor ga ni zo wa ne we wrze śniu. Nie zo -
sta ła jesz cze okre ślo na do kład na da -
ta. 

KKttoo oodd ppoo wwiiaa ddaa zzaa oorr ggaa nnii zzaa ccjjęę
DDnnii WWoo jjee wwóóddzz ttwwaa ŚŚlląą sskkiiee ggoo??
Bez po śred nio za or ga ni za cję te go
świę ta od po wie dzial ny jest Za rząd
Wo je wódz twa. Na le ży jed nak pa -
mię tać, że wy da rze nie o tak sze ro -
kim za się gu to ogrom na szan sa dla
gmin i po wia tów na po pu la ry za cję
wie dzy o ich dzia łal no ści in we sty -
cyj nej i go spo dar czej. Wie rzę, że
ca ła im pre za przy słu ży się in te gra -
cji na sze go wo je wódz twa, a pro -
mo cja bo gac twa, róż no rod no ści
i po ten cja łu go spo dar cze go ślą skiej
zie mi obej mie za rów no po szcze -
gól ne gmi ny, jak i ca łe wo je wódz -
two. To do bra oka zja do współ pra -
cy przy or ga ni zo wa niu kon cer tów,
im prez ple ne ro wych, spo tkań i kon -
fe ren cji. Waż ne, by do ak cji włą -
czy ły się tak że so li dar nie lo kal ne
me dia. To one ma ją bo wiem naj -
lep szy i naj szyb szy do stęp z in for -
ma cją do miesz kań ców, a ich za an -
ga żo wa nie z pew no ścią wpły nie
na wzrost fre kwen cji pod czas im -
prez w ra mach Dni Wo je wódz twa. 

WWoo jjee wwóóddzz ttwwoo mmaa ppoo tteenn ccjjaałł
ddoo ttee ggoo,, bbyy ssiięę cchhwwaa lliićć,, aallee cczzyy
jjeesstt oonn ww ppeełł nnii wwyy kkoo rrzzyy ssttyy wwaa --
nnyy??
Po ten cjał jest, to nie ule ga wąt pli -
wo ści. Ja ko re gion ma my du że
moż li wo ści go spo dar cze, in we sty -

cyj ne, na uko we, tu ry stycz ne czy
kul tu ro we. Po ko lei sta ra my się ten
po ten cjał od kry wać i w peł ni pre -
zen to wać jak naj więk szej licz bie
od bior ców. Szlak Za byt ków Tech -
ni ki to do sko na ły do wód na to, że
drze mią ce w wo je wódz twie moż li -
wo ści sta ra my się jak naj le piej wy -
ko rzy sty wać. Dziś na li ście za byt -
ków tech ni ki znaj du ją się 32 bar dzo
atrak cyj ne miej sca, w peł ni przy go -
to wa ne na szturm tu ry stów, dzia ła -
ją ce w zin te gro wa nym sys te mie
i po dej mu ją ce wspól nie róż no rod -
ne ak cje. 

CCoo sspprraa wwii łłoo,, żżee uurrzząądd zzaa aann ggaa --
żżoo wwaałł ssiięę nnaa ttee rree nniiee SSoo ssnnooww ccaa
ww oorr ggaa nnii zzaa ccjjęę mmaa jjoo wweejj iimm pprree --
zzyy??
O wspar ciu ma jo we go przed się -
wzię cia roz ma wia łem od wie lu ty -
go dni z Pa nem po słem Ja ro sła wem
Pię tą. Nie moż na or ga ni zo wać tak
waż nej im pre zy bez So snow ca. To
prze cież jed no z głów nych miast,
któ re kształ tu je ob li cze Aglo me ra -
cji Gór no ślą skiej – mia sto tęt nią ce
ży ciem lu dzi mło dych, oży wio ne
barw nym ży ciem stu denc kim. To
tak że miej sce wy da rzeń kul tu ral -
nych o ska li ogól no pol skiej czy
mię dzy na ro do wej, jak np. Mię dzy -
na ro do wy Stu denc ki Fe sti wal Folk -
lo ry stycz ny. Mó wiąc o So snow cu,
mam tak że na my śli tra dy cję kul tu -
ro wą, z któ rej wy ro sło wie lu twór -
ców – Jan Kie pu ra, Wła dy sław
Szpil man czy współ cze śni re ży se -
rzy – Sta ni sław Ję dry ka czy też
Mag da le na Pie korz i wie lu, wie lu
ar ty stów, któ rych moż na dłu go wy -
mie niać. 

DDzziięę kkuu jjęę zzaa rroozz mmoo wwęę..

RRoozz mmaa wwiiaałł:: JJaa rroo ssłłaaww AAddaamm sskkii

AR
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fotoplastikon
Ta niec przede wszyst kim
Po nad ty siąc roz tań czo nych
uczest ni ków wzię ło udział w te -
go rocz nym Tur nie ju Tań ca No -
wo cze sne go World Dan ce, któ -
re go głów nym or ga ni za to rem
tra dy cyj nie już jest Miej ski Klub
im. Ja na Kie pu ry wraz z Urzę -
dem Mia sta So snow ca, Miej -
skim Ośrod kiem Spor tu i Re kre -
acji oraz Agen cją Ar ty stycz ną
„Ka sia”. Im pre za od by ła się 24
kwiet nia w ha li spor to wej
przy ul. Bra ci Mie ro szew skich,
gro ma dząc set ki fa nów tań ca
cheer le aders, di sco oraz hip -hop. 

W ry wa li za cji udział wzię ło
kil ka dzie siąt ze spo łów z ca łej
Pol ski, m.in. z Opo la, Wro cła -
wia, Żor oraz Lę dzin. Tan ce rze
zmie rzy li się mie dzy so bą w kil -
ku ta necz nych for mach w róż -
nych ka te go riach wie ko wych. 

Ju ry oce nia ło nie tyl ko układ
cho re ogra ficz ny, po my sło wość
i es te ty kę wy stę pu, ale tak że mu -
zy kę, stro je i ma ki jaż uczest ni -
ków, by ło więc dy na micz nie,
róż no rod nie i wi do wi sko wo. So -
sno wiec kie tan cer ki z ze spo łów
Vit -Gi mo ne oraz Skan dal zdo -
by ły łącz nie 4 me da le. Po ni żej
pre zen tu je my szcze gó ło we wy -
ni ki te go rocz nych za wo dów:
DDuu eettyy ddzziiee ccii:: I miej sce: Bar ba ra Bi -
zac ka, Ma rian na Za ba wa; II miej -
sce: We ro ni ka Plich, An na Wło dar -
czyk; III miej sce: Mag da Mak sy -
mo wicz, Ju lia Sta rzyk.

DDuu eettyy JJuu nniioorr:: I miej sce: Syl wia Tu -
szyń ska, Mart na Sta nosz; II miej -
sce: Rok sa na Ba ca, Alek san dra
Owczar czyk; III miej sce: Pa tryk
Kry la, Jo an na Czer nek. 
DDuu eettyy SSee nniioorr:: I miej sce: Da riusz
Kry la, Da ria Po wa ga; II miej sce:
Mag da le na Ma gie ra, Ka ta rzy -
na Dzi wak; III miej sce: Agniesz -
ka Ta lik, Agniesz ka Ba du ra.
CChhee eerr llee aaddeerrss DDzziiee ccii:: I miej sce:
Blask z Tar no wa, II miej sce:
Skan dal z So snow ca; III miej -
sce: Ener gy z Za brza.
CChhee eerr llee aaddeerrss ddoo llaatt 1122:: I miej -
sce: Po wer Girls z Tar no -
wa; II miej sce: Szok z Ła zisk

Gór nych; III miej sce: Vit -Gi mo -
ne z So snow ca. 
DDii ssccoo DDaann ccee MMii nnii FFoorr mmaa ccjjee
((ddzziiee ccii ii jjuu nniioo rrzzyy)):: I miej sce:
Ade na 1 z Opo la; II miej sce: Po -
wer Girls II z Tar no wa; III miej -
sce: Po wer Girls I z Tar no wa.
DDii ssccoo DDaann ccee MMii nnii FFoorr mmaa ccjjee ((ssee --
nniioo rrzzyy)):: I miej sce: La bi rynt 1
z Ta no wa; III miej sce: Vit -Gi -
mo ne z So snow ca oraz Ma xi
Ple ja da z Wro cła wia.
DDii ssccoo DDaann ccee FFoorr mmaa ccjjee
ddoo llaatt 1111:: I miej sce: Szok z Ja -
strzę bia Zdro ju: II miej sce:
Blask z Tar no wa; III miej sce:
Ade na 1 z Opo la.

DDii ssccoo DDaann ccee FFoorr mmaa ccjjee 1122--1155
llaatt:: I miej sce: Ade na 1 z Opo -
la; II miej sce: Po wer Girls z Tar -
no wa; III miej sce: Ele ment z Ta -
nnoo wwaa OOppooll sskkiiee ggoo..
DDii ssccoo DDaann ccee FFoorr mmaa ccjjee SSee nniioo --
rrzzyy:: I miej sce: Ade na 1 z Opo -
la; II miej sce: Skan dal z So -
snow ca; III miej sce: La bi rynt
z Ta no wa.
IInn nnee FFoorr mmyy TTaańń ccaa:: I miej sce:
Ade na 1 z Opo la; II miej sce:
Kleks z Sie mia no wic Ślą -
skich; III miej sce: Ade na 1
z Opo la.
HHiipp --HHoopp ddzziiee ccii:: I miej sce: Blask
z Ta no wa; II miej sce: Ma ła Ple -

ja da z Wro cła wia; III miej sce:
Ma ła Ple ja da z Wro cła wia.
HHiipp --HHoopp JJuu nniioo rrzzyy:: I miej sce:
Szok z Ja strzę bia Zdro -
ju; II miej sce: Du ża Ple ja da
z Wro cła wia; III miej sce: Ma -
ły Tess z Tar now skich Gór.

HHiipp --HHoopp SSee nniioo rrzzyy:: I miej sce:
Bor n4dan ce z My sło wic;
II miej sce: Hej na Kru z
Tych; III miej sce: Prac tic Ni -
ce z Lę dzin.

TTeekksstt ii zzddjjęęcciiaa:: GGaa bbrriiee llaa KKoo llaa nnoo

SSoossnnoowwiieecckkiiee cchheeeerrlleeaaddeerrkkii zz ggrruuppyy SSkkaannddaall nniiee zzaawwiiooddłłyy sswwooiicchh ffaannóóww

W Ze spo le Szkół Pro jek to wa nia
i Sty li za cji Ubio ru mia ła miej sce
co rocz na pre zen ta cja ar ty stycz -
na uczniów, koń czą cych edu ka -
cję na po zio mie tech ni kum i za -
sad ni czej szko ły za wo do wej
z bran ży odzie żo wej i fry zjer -
skiej. Te go rocz ny po kaz
„Po dru giej stro nie lu stra…” in -
spi ro wa ny był mo ty wa mi ba -
śnio wy mi.

Ko lek cja skła da ła się z pię ciu
od ręb nych czę ści, uka zu ją cych
róż no rod ne sty le – po cząw szy
od ro man ty zmu, przez ele gan -
cję, koń cząc na no wo cze snej sty -
li sty ce. Nad kształ tem ar ty stycz -
nym po ka zu czu wał kre ator mo -
dy – Je rzy Ant ko wiak oraz
Sła wo mir So lorz – pro jek tant
ubio ru, ab sol went ZSPi SU. 

– Dla na szej szko ły to dzień
szcze gól ny. Co ro ku pod czas ob -
cho dów świę ta szko ły pre zen tu -
je my efek ty pra cy na szych
uczniów i na uczy cie li. Przed sta -
wio na ko lek cja to wy nik na szych
wspól nych dzia łań słu żą cych roz -
wi ja niu ta len tów i kształ to wa niu
gu stów – mó wi dy rek tor pla ców -
ki Elż bie ta Czer nik.

Po kaz roz po czę ła pre zen ta cja
fry zur mę skich, któ ra po dzie lo -
na zo sta ła na dwie czę ści: kla -
sycz ne oraz awan gar do we fry zu -
ry mę skie. Przed pu blicz no ścią
za pre zen to wa ły się tak że uczen -
ni ce ZSPi SU z wła sny mi pro jek -

ta mi. Pierw sza przed sta wia -
na ko lek cja „Od mie nio na” by ła
wa ria cją na te mat „ma łej czar -
nej” – utrzy ma na w ko lo ry sty ce
czer ni, bie li i czer wie ni o pro -
stych i kla sycz nych for mach.
„Kró lew ski szyk” zwra cał uwa -
gę wi dzów róż no rod no ścią tka -
nin: ak sa mi tu, ta fty, weł ny i ma -
te ria łów skó ro po dob nych. 

Na szcze gól ną uwa gę za słu ży -
ła ko lek cja „Otu lo na w dzia ni nę”

przy go to wa na przez uczen ni ce
kla sy III za sad ni czej szko ły za wo -
do wej: Ar let tę Go łąb, Klau dię
Kacz ma rzyk, Mag da le nę Ko łacz,
Do ro tę Kwie cień oraz Mag da le nę
Wa las. Pre zen ta cja skła da ła się
z sze ściu pro jek tów mo de lo wych
utrzy ma nych w ko lo rze sre bra
i zło ta, da ją ca wra że nie przy tul no -
ści i mięk ko ści, ale tak że do stat ku.
Wra że nie wy kwint no ści po tę go -
wa ły licz ne zdo bie nia w po sta ci

ple cio nych war ko czy, róż no ko lo -
ro wych przędz oraz ce ra micz nych
ozdób w po sta ci gu zi ków i brosz
przy go to wa nych przez Nie for mal -
ną Gru pę Ar ty stycz ną Art -Czte ry
dzia ła ją cą w ra mach Ze spo łu
Szkół Spe cjal nych nr 4 w So snow -
cu. Ko lek cja zo sta ła do ce nio -
na i wy róż nio na na szkol nym po -
ka zie przez przed sta wi cie li fir my
Ze ni tex z Ka to wic zaj mu ją cej się
sprze da żą tka nin.

Rów nie in te re su ją ca oka za ła
się ostat nia przed sta wia na ko -
lek cja przy go to wa na przez
uczen ni cę IV kla sy tech ni kum
odzie żo we go w ZSPi SU – Pau -
li nę Ba naś. Po kaz w ko lo rze
bie li i ecru z ele men ta mi błę ki -
tu, pe łen fak tur i fal ban spra wiał
wra że nie nie zwy kłej lek ko ści.
Mo del ki wy sty li zo wa ne na kru -
che por ce la no we lal ki, po ru sza -
ją ce się w rytm me lo dii z po zy -
tyw ki, wśród se tek my dla nych
ba niek prze nio sły wi dzów
w kra inę ba śni. Au tor ka ko lek -
cji za kwa li fi ko wa na zo sta ła
do pro jek tu dla de biu tan tów
mo dy „Fu tu re” w ra mach Mię -
dzy na ro do wych Tar gów Po -
znań skich. 

– Uczest nic two w pro jek cie
„Future” har tu je przy szłych pro -
jek tan tów w nie ła twych zma ga -
niach na ryn ku odzie żo wym. Dla
uczest ni ków to pierw szy po waż -
ny spraw dzian z kre atyw no ści
i przed się bior czo ści – pro jek tan -
ci we wła snym za kre sie przy go -
to wu ją każ dy ele ment swo jej
pre zen ta cji na tar gach – od pro -
jek tu i wy ko na nia ko lek cji, przez
aran ża cję eks po zy cji, aż po przy -
go to wa nie po ka zu. Pau li na Ba -
naś jest jed ną z naj młod szych
uczest ni czek, to zde cy do wa nie
ogrom ny suk ces – mó wi Ilo -
na Kanc lerz, pro jek tant ka ubio -
ru i ko mi sarz pro jek tu „Future”. 

TTeekksstt ii zzddjjęę cciiaa:: GGaa bbrriiee llaa KKoo llaa nnoo

Mo da okiem so sno wiec kich uczniów

SSzzookk zz JJaassttrrzzęębbiiaa ZZddrroojjuu zzaacchhwwyycciiłł uukkłłaaddeemm ii kkoossttiiuummaammii
rrooddeemm zz ccyyrrkkoowweejj aarreennyy

DDzziieewwcczzyynnyy zz ooppoollsskkiieeggoo zzeessppoołłuu AAddeennaa nniiee mmiiaałłyy ssoobbiiee
rróówwnnyycchh,, zzggaarrnnęęłłyy aażż 66 ppuucchhaarróóww

UUcczzeennnniiccee ddoosskkoonnaallee ssppiissaałłyy ssiięę ww rroollii pprroojjeekkttaannttóóww mmooddyy

MMiisstteerrnniiee wwyykkoonnaannaa kkoolleekkccjjaa zzoossttaałłaa ddoocceenniioonnaa pprrzzeezz ggoośśccii
ppookkaazzuu
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23 kwietnia 2010 roku w Pałacu Schoena w Sosnowcu odbyła się uroczystość wręczenia „Medali za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Odznaczenia i nagrody wręczali: prezydent Kazimierz Górski oraz
zastępcy prezydenta: Ryszard Łukawski i Zbigniew Jaskiernia, a także kierownik USC – Arkadiusz
Trzuskowski i zastępca kierownika USC – Barbara Tkacz. 

Jubileusz 50-lecia pożycia
małżeńskiego obchodzili Państwo:
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MMaa rriiaann nnaa ii SSttaa nnii ssłłaaww AADDAA MMUU SSOO WWIIEE,, AAlleekk ssaann ddrraa ii SSttee ffaann CCAA DDEE RROO WWIIEE,, JJaa ddwwii ggaa ii LLee --
cchhoo ssłłaaww CCHHRROO MMYY,, ZZoo ffiiaa ii HHeenn rryykk CCHHRRZZĄĄSSZZ CCZZOO WWIIEE,, JJóó zzee ffaa ii TTaa ddee uusszz CCII SSZZOO SSCCYY,,
SSttee ffaa nniiaa ii LLee sszzeekk CCUU PPIIAA ŁŁOO WWIIEE,, HHaa llii nnaa ii BBrroo nnii ssłłaaww ĆĆWWIIĘĘ KKOOWW SSCCYY,, TTee rree ssaa ii SSttaa nnii ssłłaaww
DDEE BBUU DDAA JJOO WWIIEE,, LLee ookkaa ddiiaa ii JJaa nnuusszz DDĘĘ DDEEKK,, LLee ookkaa ddiiaa ii SSttaa nnii ssłłaaww DDOO MMAA RRAADDZZ CCYY,, JJóó zzeeff
ii KKrryy ssttyy nnaa DDRRZZYYNN KKOOWW SSCCYY,, SSłłaa wwoo mmii rraa ii MMaa rriiaann FFRRĄĄCCZZ KKOO WWIIEE,, MMaa rriiaann nnaa ii SSttaa nnii ssłłaaww
FFIIRR KKOO WWIIEE,, KKrryy ssttyy nnaa ii ZZyygg mmuunntt GGAA JJEEWW SSCCYY,, SSttaa nnii ssłłaa wwaa ii JJóó zzeeff GGAA JJOOWW CCZZYY KKOO WWIIEE..
JJuu bbii llee uusszz 6600--llee cciiaa oobb cchhoo ddzzii llii PPaańń ssttwwoo:: HHeenn rryy kkaa ii FFrraann ccii sszzeekk WWAALL LLEE KKOO WWIIEE,, JJaa nnii nnaa ii LLuu --
ccjjaann TTYYRR KKOO WWIIEE,, GGaa bbrriiee llaa ii ZZyygg mmuunntt WWII CCIIŃŃ SSCCYY,, HHeenn rryy kkaa ii AAddaamm KKWWAA ŚŚNNIIAA KKOO WWIIEE.. 

DDaa nnuu ttaa ii CCzzee ssłłaaww GGAAMM RRAA TTOO WWIIEE,, AAnn nnaa ii ZZddzzii ssłłaaww GGRRAA DDOO NNIIOO WWIIEE,, ZZyy ttaa ii WWłłoo ddzzii mmiieerrzz GGRRAA --
DDZZII,, JJaa nnii nnaa ii JJaann GGÓÓ RREECC CCYY,, MMaa rriiaann nnaa ii JJee rrzzyy HHEE RROO DDOO WWIIEE,, EEllżż bbiiee ttaa ii AAnn ddrrzzeejj JJAA SSIIŃŃ SSCCYY,, GGee --
nnoo wwee ffaa ii RRyy sszzaarrdd JJĘĘ DDRRUU CCHHOO WWIIEE,, ZZoo ffiiaa ii LLuu ccjjaann KKAA WWEECC CCYY,, KKaa zzii mmiiee rraa ii JJóó zzeeff KKOO LLAA NNOO WWIIEE,,
ZZoo ffiiaa ii MMiiee cczzyy ssłłaaww KKOOPP KKOO WWIIEE,, GGrraa żżyy nnaa ii AAnn ddrrzzeejj KKOO WWAA LLII KKOO WWIIEE,, SSttaa nnii ssłłaa wwaa ii WWłłoo ddzzii mmiieerrzz
KKOO WWAALL SSCCYY,, AAnn nnaa ii EEddwwaarrdd KKOO ZZIIAA KKOO WWIIEE,, JJaann KKUU RRAA SSIIŃŃ SSKKII..
JJuu bbii llee uusszz 6600--llee cciiaa oobb cchhoo ddzzii llii PPaańń ssttwwoo:: KKrryy ssttyy nnaa ii MMii rroo ssłłaaww CCEELL KKOO WWIIEE,, WWłłaa ddyy ssłłaa wwaa ii ZZddzzii ssłłaaww
SSTTAA CCHHOO NNIIOO WWIIEE,, WWłłaa ddyy ssłłaa wwaa ii MMiiee cczzyy ssłłaaww CCIIEE LLUU CCHHOO WWIIEE,, KKrryy ssttyy nnaa ii SSłłaa wwoo mmiirr MMUU LLEE TTOO WWIIEE..

MMaa rriiaann nnaa ii IIrree nnee uusszz LLEEKK SSOO WWIIEE,, AAnn nnaa ii JJaann MMAARR CCHHEEWW KKOO WWIIEE,, IIzzyy ddoo rraa ii AAddaamm MMUU LLAARR --
CCZZYY KKOO WWIIEE,, HHaa llii nnaa ii MMaa rriiaann NNOO WWAA KKOO WWIIEE,, MMaa rriiaa ii MMaa rriiaann OODDRROO BBII NNOO WWIIEE,, GGrraa żżyy nnaa
ii JJaann OOLLEE ŚŚIIOO WWIIEE,, WWiiee ssłłaa wwaa ii ZZddzzii ssłłaaww PPAA ŁŁUU CCHHOO WWIIEE,, AAllii ccjjaa ii DDiioo nnii zzyy PPAA NNII CCZZOO WWIIEE,, AAllii --
ccjjaa ii DDaa nniieell PPAA SSTTEERR NNAA KKOO WWIIEE,, DDaa nnuu ttaa ii MMaa rriiaann PPAAWW ŁŁOOWW SSCCYY,, KKrryy ssttyy nnaa  ii TTaa ddee uusszz PPIIOO --
TTRROOWW SSCCYY,, AAnn nnaa ii WWii ttoolldd PPOO LLAA KKOO WWIIEE..
JJuu bbii llee uusszz 6600--llee cciiaa oobb cchhoo ddzzii llii PPaańń ssttwwoo:: TTeeoo ddoo rraa ii TTaa ddee uusszz MMII CCHHAA LLII KKOO WWIIEE,, JJaa nnii nnaa ii BBrroo --
nnii ssłłaaww WWYY KKUU RRZZOO WWIIEE,, CCzzee ssłłaa wwaa ii WWaall ddee mmaarr LLUU PPOO WWIIEE,, EEllżż bbiiee ttaa 
ii ZZddzzii ssłłaaww KKNNAA PPII KKOO WWIIEE..

JJuu bbii llee uusszz 5500--llee cciiaa mmaałł żżeeńń sskkiiee ggoo oobb cchhoo ddzzii llii PPaańń ssttwwoo:: KKuu nnee gguunn ddaa ii WWiiee ssłłaaww SSKKII BBIIŃŃ SSCCYY,, AAnn --
nnaa ii ZZddzzii ssłłaaww SSKKÓÓRR KKOO WWIIEE,, HHaa llii nnaa ii WWaa ccłłaaww SSTTAA NNII SSZZOO WWIIEE,, HHaa llii nnaa ii JJaann SSTTAA WWAA RRZZOO WWIIEE,,
LLee ookkaa ddiiaa ii SSttaa nnii ssłłaaww SSUU CCHHAA NNOO WWIIEE,, HHeenn rryy kkaa ii TTaa ddee uusszz ŚŚLLĄĄCCZZ KKOO WWIIEE,, LLuu ccyy nnaa ii SSttee ffaann
WWAARR DDYY NNIIOO WWIIEE,, ZZoo ffiiaa ii CCzzee ssłłaaww WWCCII SSŁŁOO WWIIEE,, LLuu ccyy nnaa ii WWłłaa ddyy ssłłaaww WWIIEE CCZZOORR KKOO WWIIEE,, HHee --
llee nnaa ii JJaann WWSSPPAA NNIIAA ŁŁYY,, JJaa ddwwii ggaa ii HHeenn rryykk ŻŻAA KKOO WWIIEE,, AAllii nnaa ii SSttee ffaann GGUU TTOOWW SSCCYY..
JJuu bbii llee uusszz 6600--llee cciiaa oobb cchhoo ddzzii llii PPaańń ssttwwoo:: HHee llee nnaa ii ZZyygg mmuunntt SSĘĘ KKOO WWIIEE,, FFee llii ccjjaa ii SSttee ffaann DDWWOORR --
NNII KKOO WWIIEE..

1122..0055.. ggooddzz.. 1100..0000 "Kró lew na
Śnież ka" wg ba śni bra ci Grimm
1133..0055.. ggooddzz.. 1100..0000 Wi liam Szek -
spir "We so łe ku mosz ki z Wind so -
ru"
1144..0055.. ggooddzz.. 1199..0000 Pio sen ki
Agniesz ki Osiec kiej "Niech ży je bal" 
1155..0055.. ggooddzz.. 1188..0000 Edward Tay lor
"Sto sun ki na szczy cie" abon. waż ne
1166..0055.. ggooddzz.. 1188..0000 Kon cert Ar ty ści
dla Kie pu ry
1188..0055.. ggooddzz.. 1100..0000 Lu cy Maud
Mont go me ry "Ania z Zie lo ne go
Wzgó rza"
1199..0055.. ggooddzz.. 1100..0000 Lu cy Maud
Mont go me ry "Ania z Zie lo ne go
Wzgó rza"
2211..0055.. ggooddzz.. 1199..0000 Z. Ksią żek
"Sztu ka ko cha nia czy li Sce ny dla
do ro słych"

2222..0055.. ggooddzz.. 1188..0000 Z. Ksią żek
"Sztu ka ko cha nia czy li Sce ny dla
do ro słych"
abon. waż ne
2233..0055.. ggooddzz.. 1188..0000 Z. Ksią żek
"Sztu ka ko cha nia czy li Sce ny dla
do ro słych"
abon. waż ne
2255..0055.. ggooddzz.. 1100..0000 Wi liam Szek -
spir "We so łe ku mosz ki z Wind so -
ru"
2266..0055.. ggooddzz.. 1100..0000 "Kró lew na
Śnież ka" wg ba śni bra ci Grimm
2288..0055.. ggooddzz.. 1199..0000 Jan Szur miej
"Cy mes! Cy mes!"  
2299..0055.. ggooddzz.. 1188..0000 An to ni Cze -
chow "Wi śnio wy sad"
abon. waż ne
3300..0055.. ggooddzz.. 1111..0000 "Kró lew na
Śnież ka" wg ba śni bra ci Grimm

godz. 18.00 An to ni Cze chow "Wi -
śnio wy sad" abon. waż ne

UUWWAA GGAA!!
DDllaa nnaa sszzyycchh CCzzyy tteell nnii kkóóww mmaa mmyy ddoo
wwyy ggrraa nniiaa::
11 ppoo ddwwóójj nnee zzaa pprroo sszzee nniiee nnaa ssppeekk --
ttaakkll „„KKrróó lleeww nnaa ŚŚnniieeżż kkaa”” ww  ddnniiuu
3300 mmaa jjaa ((nniiee ddzziiee llaa)) oo ggooddzz.. 1111..0000
11 ppoo ddwwóójj nnee zzaa pprroo sszzee nniiee nnaa ssppeekk --
ttaakkll „„WWii śśnniioo wwyy ssaadd”” ww  ddnniiuu 3300
mmaa jjaa ((nniiee ddzziiee llaa)) oo ggooddzz.. 1188..0000
PPiieerrww sszzee ddwwiiee oossoo bbyy,, kkttóó rree pprrzzyyjj --
ddąą zz nnaajj nnooww sszzyymm wwyy ddaa nniieemm „„KKuu --
rriiee rraa MMiieejj sskkiiee ggoo”” nnrr 55 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..

No wi człon ko wie za ko nu
no mi no wa ni w So snow cu
16 kwiet nia pod czas mszy
w Ka te drze Naj święt szej Ma rii
Pan ny w So snow cu od by ło się
za przy się że nie no wych człon -
ków eli tar ne go Za ko nu Ry cer -
skie go Bo że go Gro bu w Je ro zo -
li mie. Bo żo grob cy, bo tak na zy -
wa się człon ków za ko nu,
do któ rych na le ży po nad 200 Po -
la ków, a na świe cie pra wie 20 ty -
się cy osób, powiększyli swo je
sze re gi o 13 no wych człon -
ków: 12 ka wa le rów i da mę,
w tym dwo je z die ce zji so sno -
wiec kiej: ks. Hen ry ka Ja nuch tę
(pro bosz cza pa ra fii Do bre go Pa -
ste rza w Ol ku szu) oraz le ka rza
An drzej Siw ca. 

Wcze śniej jed nak od by ło się
spo tka nie człon ków za ko nu
w Te atrze Za głę bia, a na stęp nie
uro czy sty prze marsz uli ca mi
mia sta w kie run ku so sno wiec -
kiej Ka te dry. 

– Dzi siaj ta Ka te dra i ca ła
die ce zja so sno wiec ka do stą pi ła
wiel kie go za szczy tu. No wym
człon kom ży czę, by dzię ki świa -
dec twu ich ży cia za kon roz wi jał
się i roz ra stał na chwa łę tak
ostat nio obo la łej oj czy zny – mó -
wił pod czas uro czy sto ści bi skup
Grze gorz Ka szak.

Hi sto ria Za ko nu Bo żo grob -
ców się ga 1099 ro ku, gdy ksią żę
Got fryd de Bo uil lon usta no -
wił 20-oso bo wą gru pę świec kich
ry ce rzy i du chow nych w ce lu

opie ki nad Bo żym Gro bem w Je -
ro zo li mie. Obec nie za kon jest sto -
wa rzy sze niem du chow nych
i świec kich, nie zwią za nych ślu ba -
mi za kon ny mi, dzia ła ją cym w 40
kra jach. Bo żo grob cy ak tyw nie
wspie ra ją ka to li ków w Zie mi
Świę tej, m.in.. do tu ją bu dżet pa -
triar chy ła ciń skie go Je ro zo li my.
Utrzy mu ją rów nież i pro wa dzą
w Zie mi Świę tej bli sko 100 szkół
pod sta wo wych i za wo do wych,
do któ rych mo gą uczęsz czać dzie -
ci nie za leż nie od po cho dze nia
i wy zna wa nej wia ry.

W trak cie uro czy stej mszy
kan dy da ci do Za ko nu Ry cer skie -
go Bo że go Gro bu w Je ro zo li mie
zło ży li przy się gę ry cer ską oraz

zo sta li pa so wa ni na człon ków
za ko nu, na stęp nie zło ży li na oł -
ta rzu pod pi sa ne do ku men ty po -
twier dza ją ce ten fakt. Od by ło się
też po świę ce nie stro jów za kon -
nych (mu ce tów, płasz czy i dys -
tynk to riów) oraz bło go sła wień -
stwo re li kwia mi Krzy ża Świę te -
go. Uro czy sto ści In we sty tu ry
prze wod ni czył Wiel ki Prze or
Zwierzch nic twa Pol skie go kard.
Jó zef Glemp. Wiel ki Mistrz Za -
ko nu Ry cer skie go Świę te go Gro -
bu Bo że go w Je ro zo li mie kard.
John Pa trick Fo ley z po wo du
erup cji is landz kie go wul ka nu Ey -
ja fjo ell nie do tarł do So snow ca. 

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

jubilaci

„Na si” wy gra li
30 kwiet nia w Cze la dzi ro ze gra -
no 3. edy cję Sa mo rzą do we go
tur nie ju w „Bo ule” o Pu char
Bur mi strza Cze la dzi. W za ba wie
wzię ła udział re pre zen ta cja so -
sno wiec kie go Urzę du Miej skie -
go w skła dzie Pa weł Du sza, Ar -
tur Szcze pań ski i Pa weł Ma jer.
Mi ło nam po in for mo wać, że
„na si” przed sta wi cie le wy gra li
tur niej!

Bu le to tra dy cyj na fran cu ska
gra to wa rzy ska z ele men ta mi
zręcz no ścio wy mi. Roz gryw ka
od by wa się na po zba wio nym tra -
wy pla cu (zwa nym bu lo dro -
mem), np. na utwar dzo nym pia -
sku, o wy star cza ją cych wy mia -
rach (któ re dla gry tur nie jo wej
wy no szą min. 15×4 m) i po le ga
na rzu ca niu z wy ty czo ne go

okrę gu sta lo wy mi ku la mi (bu la -
mi; fr. bo ule – ku la) o śred ni cy
od 70,5 do 80 mm (cię żar od 650
do 800 g) w kie run ku ma łej
drew nia nej lub pla sti ko wej kul ki

o śred ni cy od 25 do 35 mm na -
zy wa nej po fran cu sku co chon -
net, co zna czy pro sia czek
(w Pol sce czę ściej uży wa się na -
zwy świn ka). UU

RReepprreezzeennttaaccjjaa SSoossnnoowwccaa,, ww sskkłłaaddzziiee:: AArrttuurr SSzzcczzeeppaańńsskkii,,
PPaawweełł DDuusszzaa ii PPaawweełł MMaajjeerr,, bbyyllii nnaajjlleeppssii ww cczzeellaaddzzkkiieejj
iimmpprreezziiee 

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 
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Do urzęd ni ków so sno wiec kie go ma gi stra tu na pły -
wa ją no we pla ny in we sty cji na śro dul skiej gór ce.
Po my słów na wskrze sze nie cen trum spor tów let -
nich i zi mo wych jest wie le, jed nak ofi cjal nie trud -
no mó wić o szcze gó łach, tym bar dziej, że for mal -
nie obiekt wciąż na le ży do fir my Do li na Spor to -
wa 2. Co praw da w ostat nich dniach mia sto
wy po wie dzia ło umo wę dzier ża wy te re nu spół ce,
da jąc jed no cze śnie fir mie 2 ty go dnie na opusz cze -
nie te re nu, ale już wia do mo, że choć by ze wzglę -
dów tech nicz nych nie bę dzie to moż li we. Trud no
prze są dzić, kie dy obiekt zo sta nie prze ka za ny
do peł nej dys po zy cji mia stu. 

Plan li ftin gu gór ki przed sta wi li urzęd ni kom
i rad nym przed się bior cy z Za głę bia, któ rzy sta wia -
ją m.in. na mo to ry za cyj ne atrak cje. Chcą też
wskrze sić nar ciar skie tra dy cje na sto ku. 

– Z pro po zy cja mi no we go za go spo da ro wa nia
gór ki na Śro du li za po zna li śmy się pod czas prac
na ko mi sjach – mó wi rad ny Ar ka diusz Chę ciń ski.
– Z jed nej stro ny cie szy za in te re so wa nie obiek tem,
któ ry ewi dent nie po trze bu je sku tecz ne go in we sto -
ra, z dru giej jed nak na ra zie nie je stem oso bi ście
prze ko na ny, by te pla ny, któ re przed sta wi li po ten -
cjal ni in we sto rzy mia ły szan se re ali za cji. Na uwa -
gę za słu gu je za to ini cja ty wa spół ki „Za głę bie” So -
sno wiec. Klub przy go to wał plan, w myśl któ re go
z bo ku sa mej gó ry, w miej scu gdzie w chwi li obec -
nej znaj du je się par king, miał by po wstać kom pleks
zło żo ny z bo isk do pił ki siat ko wej oraz pla żo wej,
kor tów i być mo że tak że krę giel ni oraz re stau ra cji.
Wstęp ny koszt tej in we sty cji oscy lo wał by w gra ni -
cach 5 mln zł. Spół ka „Za głę bie” So sno wiec,
z któ rej pre ze sem roz ma wia łem, chce zre ali zo wać
swój plan w ten spo sób, by zna leźć in we sto ra, któ -
ry część zy sków z pro wa dze nia te go obiek tu, prze -

zna czał by w ra mach do ta cji dla klu bu. Za zna czam
jed nak, że na wet przy po myśl nych dla tej ini cja ty -
wy wia trach mi nie przy naj mniej rok za sto ju. Za -
nim zmie ni się in we stor na gór ce, cze ka ją nas jesz -
cze skom pli ko wa ne pro ce du ry praw ne.

Rów nież Wy dział Kul tu ry Fi zycz nej, Spor tu
i Tu ry sty ki scep tycz nie za pa tru je się na przed sta -
wio ne pro po zy cje. – Na ra zie trud no mi oce niać
szan se po wo dze nia zgło szo nych pro po zy cji, czy
ko men to wać ich przy dat ność dla miesz kań ców.
Na ko mi sjach wi dzie li śmy kil ka dzie siąt wręcz pro -
po zy cji dal sze go za go spo da ro wa nia obiek tu.
Wśród nich by ło np. ki no sa mo cho do we, sce na wi -
do wi sko wa i ścia na do wspi nacz ki – ko men tu je Ar -
tur Szcze pań ski, na czel nik Wy dzia łu Kul tu ry Fi -
zycz nej, Spor tu i Tu ry sty ki.

Za stęp ca pre zy den ta So snow ca, Zbi gniew Ja -
skier nia przy zna je, że na le ży prze my śleć do kład nie
wszyst kie ofer ty i wy brać ta kie, któ re naj le piej bę -
dą słu żyć miesz kań com. Wśród wie lu in we sty cji,
za pro po no wa nych przez oso by za in te re so wa ne
roz wi nię ciem biz ne su na gór ce, zna lazł się też ho -
tel, lo do wi sko, a na wet ba sen. 

TTeekksstt ii ffoottoo:: TToommaasszz BBiieenneekk

Nowe propozycje zagospodarowania stoku na Środuli

Ki no, es tra da czy mo że ho tel?
Ru szył Marsz Na dziei
23 kwiet nia w ra mach Pierw sze go Żon ki lo we go Fe sti wa lu Przy ja -
ciół Ho spi cjum Do mo we go św. To ma sza – „Po la Na dziei 2010” uli -
ca mi So snow ca prze szło kil ku set wo lon ta riu szy, głów nie uczniów
szkół pod sta wo wych i śred nich. W ten spo sób uczest ni cy chcie li
zwró cić uwa gę miesz kań ców na po trze by lu dzi nie ule czal nie cho -
rych oraz za chę cić so sno wi czan do wspar cia zbiór ki na rzecz bu -
do wy pierw sze go sta cjo nar ne go Ho spi cjum w So snow cu.

Fe sti wal trwał od 19 do 23 kwiet nia – ostat nie go dnia w so -
sno wiec kiej Ka te drze od by ła się msza św. wień czą ca Fi nał Ogól -
no pol skiej Kam pa nii Spo łecz nej „Po la Na dziei 2010”. Pod czas
trwa ją ce go kil ka dni hap pe nin gu mło dzież kwe sto wa ła na rzecz
ho spi cjum oraz wrę cza ła prze chod niom żon ki le – sym bol so li -
dar no ści z oso ba mi nie ule czal nie cho ry mi. Od by ły się rów nież
kon cer ty.

Miej skie ho spi cjum moż na wspo móc wpła ca jąc dat ki na nu -
mer kon ta ban ko we go: 46 1060 0076 0000 3200 0032 6767. Wię -
cej in for ma cji na stro nie in ter ne to wej: http://www.ho spi cjum.so -
sno wiec.pl/ 

GGaa bbrriiee llaa KKoo llaa nnoo

AR
C

GGóórrkkaa mmoożżee bbyyćć zznnaakkoommiittąą aalltteerrnnaattyywwąą
ddllaa aakkttyywwnneeggoo wwyyppoocczzyynnkkuu,, zzaarróówwnnoo
zziimmąą,, jjaakk ii llaatteemm

0022.. 0044.. – Mo ham mad Omar
Fa ru que, de cy zją Mi ni stra
Spraw Za gra nicz nych Lu do wej
Re pu bli ki Ban gla de szu, zo stał
mia no wa ny Kon su lem Ho no -
ro wym te go kra ju w Pol sce,
z sie dzi bą w So snow cu. 
0055.. 0044.. – roz po czę ła się  IX edy -
cja Fe sti wa lu So sno wiec kie Dni
Mu zy ki Zna nej i Nie zna nej.
Po raz ko lej ny w róż nych punk -
tach So snow ca roz brzmie wa ły
dźwię ki mu zy ki kla sycz nej.
Fe sti wal trwał do 11 kwiet nia.
W ra mach fe sti wa lu je den
z kon cer tów po świę co ny był
mu zy ce Fry de ry ka Cho pi -
na z oka zji 200. rocz ni cy uro -
dzin, w Miej skim Klu bie im.
Ja na Kie pu ry na for te pia nie za -
grał Zbi gniew Rau bo. 
0099.. 0044. – w gma chu Sej mu
Ślą skie go od by ła się Kon fe -
ren cja „Na uka, eko no mia
a me dy cy na”. Kon fe ren cję
zor ga ni zo wa no w 60. rocz ni -
cę uchwa le nia Świa to we go
Dnia Zdro wia. Jej ce lem by ło
za pre zen to wa nie naj now -
szych i naj cie kaw szych osią -
gnięć w wy bra nych dzie dzi -
nach me dy cy ny.   Pod czas
kon fe ren cji uho no ro wa no
tak że naj lep szych dy rek to rów
i pla ców ki opie ki zdro wot nej
w woj. ślą skim. Na wnio sek
Mar szał ka Wo je wódz twa Mi -
ni ster Zdro wia nada ła od zna -
kę ho no ro wą „Za za słu gi dla
ochro ny zdro wia” sied miu
dy rek to rom. Wśród na gro -
dzo nych był dr An drzej Si -
wiec – dy rek tor so sno wiec -
kie go Cen trum Pe dia trii im.
Ja na Paw ła II. Sej mik Wo je -
wódz twa ślą skie go na dał
ośmiu za kła dom opie ki zdro -

wot nej zło tą „Od zna kę Ho no -
ro wą za za słu gi dla Wo je -
wódz twa Ślą skie go”. Wśród
wy róż nio nych pla có wek zna -
la zło się Cen trum Pe dia trii
w So snow cu. 
1133.. 0044.. – w Art Ca fe Mu za od -
by ło się spo tka nie z so sno wi -
cza ni nem Ja nu szem Osiń skim.
Je go pierw szym miej scem pra -
cy był Te atr Dzie ci Za głę bia
w Bę dzi nie. Na stęp nie zo stał
kie row ni kiem ar ty stycz nym
w do mach kul tu ry „Gór nik”
i „Me ta lo wiec” w So snow cu.
Kie ro wał rów nież „He li ko -
nem” w Dą bro wie Gór ni czej.
W la tach 1974-1976 pra co wał
na stat ku fla go wym „Ste fan
Ba to ry”, gdzie or ga ni zo wał
i pro wa dził im pre zy ar ty stycz -
ne i es tra do we.
1188.. 0044.. – z oka zji ob cho dów
Ro ku Cho pi now skie go 2010
To wa rzy stwo Przy ja ciół Sztuk
Pięk nych z sie dzi bą w So snow -
cu zor ga ni zo wa ło nie po wta -
rzal ny kon cert upa mięt nia ją -
cy 200. rocz ni cę uro dzin wiel -
kie go kom po zy to ra „Cho pin
i Bel can to”. Kon cert od był się
w Zam ku Sie lec kim. 
2222.. 0044.. – ucznio wie Ze spo łu
Szkół Pro jek to wa nia i Sty li za -
cji Ubio ru wzię li udział
w X Ogól no pol skim Se mi na -
rium Stu denc kim TE -
XTIL 2010 pt.,, Szkol ne de biu -
ty w świe cie mo dy”, or ga ni zo -
wa nym przez Po li tech ni kę
Łódz ką. Se mi na rium TE XTIL
jest cy klicz ną im pre zą w for -
mie kon kur su ogól no pol skie go
prze zna czo ne go dla mło dych
adep tów sztu ki pro jek to wa nia
i kra wiec twa. Spo śród 16 szkół
bio rą cych udział w se mi na -

rium ucznio wie ZSPi SU za ję li
dwa dru gie miej sca za ko lek -
cję,, Otu lo na w dzia ni nę” oraz
za ko lek cję pre zen to wa ną
na ma ne ki nach,, Kró lew ski
szyk”.
2222.. 0044.. – w ZSO nr 6 od był się
kon kurs or to gra ficz ny dla gim -
na zjów spe cjal nych z te re nu
Za głę bia. W tym ro ku by ła to
już VI edy cja, któ ra prze bie ga -
ła pod ha słem „Przy go dy cho -
chli ka”. 
2233.. 0044.. – w SP nr 18 od by ła się
eko lo gicz na im pre za „My
wśród Zie le ni – Zie leń wśród
nas”. Or ga ni za to rem im pre zy
był Szkol ny Klub Przy go dy SP
nr 18. W pro gra mie zna la zło
się: wy stęp dzie ci wg au tor skie -
go sce na riu sza pt. „Baj ka o za -
gro żo nym le sie”, uro czy ste
wrę cze nie zło tych od znak
PTTK „Sied mio mi lo we bu ty”,
spo tka nie z le śni kiem – prze ka -
za nie sa dzo nek drzew przez
Nad le śnic two Sie wierz. W trak -
cie im pre zy prze pro wa dzo no
tak że ak cję za drze wia nia. 
2233.. 0044.. – w Świa to wym Dniu
Książ ki i Praw Au tor skich,
w Bi blio te ce Głów nej przy ul.
Ze ga dło wi cza od by ło się spo -
tka nie au tor skie z pi sa rzem,
dzien ni ka rzem, fi na li stą Na -
gro dy Li te rac kiej Ni ke – To -
ma szem Piąt kiem. Dys ku sję
po pro wa dził dr Da riusz No -
wac ki – li te ra tu ro znaw ca i kry -
tyk li te rac ki. 
2255.. 0044.. – Od dział PTTK im.
Alek san dra Ja now skie go wraz
z Wy dzia łem Kul tu ry Fi zycz -
nej, Spor tu i Tu ry sty ki UM był
or ga ni za to rem „VII Raj du
szla ka mi daw ne go po gra ni -
cza”, w któ rym wzię ło

udział 160 uczniów z Ja worz na,
My sło wic i So snow ca. W tym
ro ku  go ście od wie dzi li m. in.
Pa łac Die tla, Cer kiew, Ka te drę,
a mło dzi uczest ni cy z So snow -
ca od wie dzi li Mu zeum Miej -
skie w My sło wi cach. 
2277--3300.. 0044.. – w związ ku z udzia -
łem mia sta So snow ca w eu ro -
pej skim pro jek cie pn. „De mo -
kra cja, Mia sta i Nar ko ty ki II”,
ko or dy no wa nym przez Eu ro -
pej skie Fo rum na Rzecz Bez pie -
czeń stwa Miej skie go i współ fi -
nan so wa nym ze środ ków Ko mi -
sji Euro pej skiej, w So snow cu
z wi zy tą ro bo czą prze by wa li
przed sta wi cie le an giel skie go
mia sta Not tin gham, part ne ra
w pro jek cie.
2277.. 0044.. – w Miej skim Do mu
Kul tu ry Ka zi mierz od był się
kon cert le gen dar nej gru py
Dżem. Przed ni mi na sce nie
MDK wy stą pił ze spół Vin ta ge. 
2288.. 0044.. – w Miej skiej Bi blio te -
ce Pu blicz nej od by ło się spo -
tka nie li te rac kie z Woj cie chem
Brzo ską – po etą i kry ty kiem,
sil nie zwią za nym z za głę biow -
skim śro do wi skiem li te rac kim.
Spo tka nie po pro wa dził Pa weł
Lek szyc ki. W pro gra mie zna -
la zła się pro mo cja naj now sze -
go to mi ku po ezji pt. „Dru gi
ko niec wszyst kie go”.
2299.. 0044.. – w WSH od była się
kon fe ren cja   „Mia sto i czło -
wiek. Zdro wie w mie ście się li -
czy”. Kon fe ren cja zor ga ni zo -
wa na by ła z oka zji Świa to we -
go Dnia Zdro wia przez
Po wia to wą Sta cję Sa ni tar no -
-Epi de mio lo gicz ną w So snow -
cu, Wyż szą Szko łę Hu ma ni tas
oraz so sno wiec kie li cea ogól -
no kształ cą ce. UU

Uczci li świę to 1 Ma ja

W tra dy cyj nym po cho dzie, uli ca mi So -
snow ca prze szli dzia ła cze SLD, przed -
sta wi cie le związ ków za wo do wych, na -
uczy cie li, po li cjan tów, gór ni ków oraz
miesz kań cy mia sta. 

W po cho dzie, któ ry roz po czął się wy -
stę pem or kie stry gór ni czej przed Urzę dem
Mia sta uczest ni czy li m.in.: Ka zi mierz
Gór ski, Ry szard Łu kaw ski, Zbi gniew Ja -
skier nia, Wi told Kle pacz, Zby szek Za bo -
row ski. Uczest ni cy po przej ściu ale ją
Zwy cię stwa i uli cą 3 Ma ja do tar li do Par -
ku Sie lec kie go.

Pod po mni kiem „Wol ność, Pra ca,
God ność” zło żo no kwia ty, a za pro sze ni
go ście ko lej no za bie ra li głos. Nie za po -
mnia no o trzech tra gicz nie zmar łych
w ka ta stro fie w Smo leń sku człon kach
SLD. Ich pa mięć uczczo no mi nu tą ci -
szy. W czę ści ar ty stycz nej za śpie wał ze -
spół folk lo ry stycz ny Kli mon to wian ki. UU

ZZ „„KKuu rriiee rreemm”” ppoo mmiiee śścciiee„Lider Eko-Inwestycji dla Sosnowca”
Urząd Miej ski w So snow cu Lau -
re atem IV edy cji kon kur su „Li -
der Eko -In we sty cji” w ka te go rii
In we stor za re ali za cję pro jek tu
pod na zwą „Go spo dar ka ście ko -
wa w So snow cu”. Sta tu et kę Mi -
ni stra Roz wo ju Re gio nal ne go
ode brał w To ru niu pod czas Kon -
fe ren cji Be ne fi cjen tów Fun du szu
Spój no ści i Pro gra mu Ope ra cyj -
ne go In fra struk tu ra i Śro do wi sko
Za stęp ca Pre zy den ta So snow ca
Ry szard Łu kaw ski. KKPP

Wspól ny front po par cia dla Ka zi -
mie rza Gór skie go w nad cho dzą -
cych wy bo rach sa mo rzą do wych
za de kla ro wa ły 29 kwiet nia śro do -
wi ska le wi co we, a tak że cen tro we.
Na mo cy pod pi sa ne go po ro zu mie -
nia, obec ny pre zy dent mia sta wy -
star tu je w wy bo rach po pie ra ny nie
tyl ko przez SLD, ale tak że przez
związ ki za wo do we i or ga ni za cje
po za rzą do we. Po ro zu mie nie za kła -
da też stwo rze nie wspól nych list
wy bor czych z PSL.

– Jest to ja sny sy gnał, że moż li -
we jest wspól ne stwo rze nie jed no -
li te go fron tu ko ali cyj ne go, i to nie
tyl ko w ska li So snow ca, ale
i w ska li ca łe go kra ju – ko men tu je
Ka zi mierz Gór ski, pre zy dent So -
snow ca. – Pro wa dzi my jesz cze roz -
mo wy nie tyl ko z Unią Pra cy, ale
i z re pre zen tan ta mi in nych opcji
po li tycz nych, po zo sta ją cych bli sko
cen trum. My ślę, że ne go cja cje te
po trwa ją jesz cze ok. dwóch ty go -
dni. Cie szy mnie, że lu dzie któ rym
za le ży na roz wo ju mia sta oraz in -
te re sie je go miesz kań ców po tra fią
wspó lo nie dzia łać.

Do po wsta nia ko mi te tu pod na -
zwą „Le wi ca, po ro zu mie nie spo -
łecz ne Ka zi mie rza Gór skie go” en -

tu zja stycz ne od no si się po seł klu -
bu le wi cy Wi told Kle pacz.

– Dla le wi cy to bar dzo waż ne
i na pa wa ją ce opty mi zmem wy da -
rze nie – mó wi Wi told Kle pacz.
– Po ka za li śmy, że je ste śmy w sta -
nie skon stru ować wspól ny pro -
gram i skon stru ować wspól ne li sty
wy bor cze, a co naj waż niej sze przy -
cią gnąć śro do wi ska z cen trum sce -
ny po li tycz nej. To waż ne, bo dzię -
ki te mu pre zy dent Gór ski, któ re go
kan dy da tu rę jak naj bar dziej po pie -
ram, ma szan se na zwy cię stwo
w pierw szej tu rze wy bo rów. Mam
na dzie ję że za war te po ro zu mie nie
prze ło ży się też na skład Ra dy
Miej skiej, któ ra zo sta nie wy ło nio -
na w naj bliż szych wy bo rach sa mo -
rzą do wych.

– Ja ko po li tycz ny prze ciw nik
Ka zi mie rza Gór skie go w za sa -
dzie nie mam co ko men to wać
– po wie dział po seł PO Ja ro sław
Pię ta. – Po ro zu mie nie za wie ra ją
lu dzie z tej sa mej opcji po li tycz -
nej, któ ra do pro wa dzi ła So sno -
wiec do obec ne go fa tal ne go sta -
nu, i któ ra po win na już daw no
znik nąć ze sce ny po li tycz nej. My -
ślę, że to już jed no z ich ostat nich
po su nięć. TTBB

Le wi ca się jed no czy

ZŁ
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Przez 3 dni, od 22 do 24 kwiet -
nia w Ze spo le Szkół Ar chi tek to -
nicz no -Bu dow la nych w So -
snow cu, przy uli cy Bra ci Mie ro -
szew skich 42, trwał Fi nał
Cen tral ny XXXIX Edy cji Ogól -
no pol skie go Tur nie ju Bu dow la ne -
go „Zło ta Kiel nia” – or ga ni zo wa -
ny przez Ogól no pol skie Sto wa rzy -
sze nie Edu ka cji Bu dow la nej
i Kul tu ry Fi zycz nej w Gru dzią -
dzu. „Zło ta Kiel nia” jest je dy nym
ogól no pol skim tur nie jem prze -
zna czo nym dla uczniów za sad -
ni czych szkół za wo do wych.
Głów nym ce lem tur nie ju jest po -
pu la ry za cja za wo dów bu dow la -
nych, po głę bie nie wie dzy za wo -
do wej i do sko na le nie umie jęt no -
ści prak tycz nych.

Tur niej cie szy się du żym
uzna niem w śro do wi sku szkol -
nic twa bu dow la ne go, a je go ran -
gę pod no si fakt, że lau re aci są
zwol nie ni z czę ści pi sem nej eg -
za mi nu po twier dza ją ce go kwa li -
fi ka cje za wo do we. Pa tro nat
nad tur nie jem ob jął Mi ni ster In -
fra struk tu ry Ce za ry Gra bar czyk
oraz Pre zy dent Mia sta So snow -
ca Ka zi mierz Gór ski. W te go -
rocz nej edy cji do fi na łu za kwa -
li fi ko wa ło się 30 uczniów z 17
szkół z ca łej Pol ski.

W fi na le tur nie ju ucznio wie
ry wa li zo wa li w na stę pu ją cych
za wo dach: mu rarz, ma larz -ta pe -
ciarz, po sadz karz, sto larz, mon -
ter in sta la cji i urzą dzeń sa ni tar -
nych. Kon kurs skła dał się z 2
czę ści – prak tycz nej i teo re tycz -
nej. Część prak tycz na na prak -

tycz nym wy ko rzy sta niu na by -
tych umie jęt no ści w kon kret nym
za wo dzie. W każ dym za wo dzie
do kon kur su przy stą pi ło 6
uczniów, któ rzy wy ko ny wa li za -
da nia na wy dzie lo nych sta no wi -
skach ro bo czych. Mon te rzy in -
sta la cji sa ni tar nych mu sie li za in -
sta lo wać umy wal kę i wy ko nać
do niej od ga łę zie nie wo dy zim -
nej i cie płej oraz po dej ście ka na -
li za cyj nie. Za da niem po sadz ka -
rzy by ło z ko lei uło że nie frag men -
tu pod ło gi z pły tek ce ra micz nych
z wy ko rzy sta niem za pra wy kle jo -
wej. Mu ra rze wy ko ny wa li tynk
cien ko war stwo wy o fak tu rze ba -
ran ka. Ma la rze po kry wa li po -
wierzch nię ścian far bą emul syj -

ną w dwóch ko lo rach. Sto la rze
wy ko ny wa li pół kę z płyt wió ro -
wych la mi no wa nych. Część
prak tycz na kon kur su spraw dza -
ła umie jęt no ści pla no wa nia, or -
ga ni zo wa nia, wy ko na nia i pre -
zen to wa nia pra cy. Z za da niem
eg za mi na cyj nym za wod ni cy
mu sie li upo rać się w cią gu 180
mi nut.

Po czę ści prak tycz nej od by ła
się część teo re tycz na kon kur su
– test spraw dza ją cy wia do mo ści
za wo do we oraz z za kre su przed -
się bior czo ści.

Naj lep szym uczest ni kiem
fi na łu oka zał się Ra fał Oku ła
z Ze spo łu Szkół Bu dow la nych
w Bia łym sto ku. Ty tuł naj lep -

sze go prak ty ka – czy li ucznia,
któ ry uzy skał naj więk szą licz -
bę punk tów w czę ści prak tycz -
nej otrzy mał Piotr Sta ni szew ski
z Ze spo łu Szkół Nr 1 w Li ma -
no wej. Naj lep szym fi na li stą
z wo je wódz twa ślą skie go zo stał
Ci chy Ar ka diusz z Ze spo łu
Szkół Tech nicz nych w Wo dzi -
sła wiu Ślą skim. W fi na le cen -
tral nym naj le piej wy padł Ze -
spół Edu ka cyj ny „Blok” w To -
ru niu.

W uro czy stym wrę cze niu na -
gród udział wzię li m.in.: Mi ni -
ster In fra struk tu ry Ce za ry Gra -
bar czyk, Pod se kre tarz Sta nu Ol -
gierd Dzie koń ski oraz Pre zy dent
So snow ca Ka zi mierz Gór ski. KKPP

„Złota Kielnia” pojechała
do Białegostoku

UUcczzeesstt nnii ccyy kkoonn kkuurr ssuu wwyy kkaa zzaa llii ssiięę zznnaa kkoo mmii ttyymm pprrzzyy ggoo ttoo wwaa nniieemm ddoo zzaa wwoo dduu,, nnaajj lleepp ssii mmoo ggllii
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23 kwiet nia mia ła miej sce uro -
czy stość wrę cze nia na gród i wy -
róż nień lau re atom Kon kur su
Wie dzy Tech nicz nej. Kon kurs,
or ga ni zo wa ny przez Za kład Dy -
dak ty ki Przed mio tów Tech nicz -
nych Wy dzia łu In for ma ty ki
i Na uki o Ma te ria łach Uni wer -
sy te tu Ślą skie go, ma cha rak ter
cy klicz ny. Te go rocz na, czter na -
sta już edy cja, cie szy ła się du żą
po pu lar no ścią. 

Uro czy ste ogło sze nie wy ni -
ków oraz wrę cze nie na gród od -
by ło się w au li Wy dzia łu In for -
ma ty ki i Na uki o Ma te ria łach
w So snow cu przy uli cy Żyt -
niej 12.

Pierw sze miej sce zdo był Ra -
fał Sza lec ki z IV LO im. Sta ni -
sła wa Sta szi ca w So snow cu (59
punk tów), dru gą lo ka tę za jął Ja -
kub Klim z VI LO im. Ja nu sza
Kor cza ka w So snow cu zdo by -
wa jąc 56 punk tów, na to miast
na miej scu trze cim zna lazł się
Mi chał Czer nek z I LO im. Kró -
la Ka zi mie rza Wiel kie go w Ol -
ku szu, z do rob kiem 53 punk tów. 

Kon kurs ma na ce lu za in te re -
so wa nie mło dzie ży sze ro ko ro -
zu mia ną tech ni ką, pro mo wa nie
wśród mło de go po ko le nia
przed mio tów ści słych i za chę ca -
nie ich do po dej mo wa nia stu -
diów wyż szych na kie run kach
tech nicz nych pol skich uczel ni.

– Do te go rocz ne go uczel nia -
ne go eta pu XIV Kon kur su Wie -

dzy Tech nicz nej za kwa li fi ko wa -
ło się 114 uczniów z 39 szkół
wo je wódz twa ślą skie go i z wo je -
wódz twa ma ło pol skie go. Są to
mło dzi lu dzie, dla któ rych za -
gad nie nia z za kre su współ cze -
snej na uki i tech ni ki, a tak że
wie dza z za kre su przed mio tów
ści słych i in for ma tycz nych sta -
no wią pod sta wę do przy szłe go
wy bo ru kie run ku stu diów. Po -
przez kon kurs chce my bez po -
śred nio za po znać ich z bo ga tą
ofer tą edu ka cyj ną Wy dzia łu In -
for ma ty ki i Na uki o Ma te ria łach
i za chę cić tym sa mym do wy bo -
ru jed ne go z pro po no wa nych
przez wy dział stu diów. Kon kurs
Wie dzy Tech nicz nej to tak że
zna ko mi ty spo sób na pro mo cję
Uni wer sy te tu Ślą skie go – mó wi
dr Mag da le na Ochwat, rzecz nik
pra so wy UŚ.

Pa tro nat nad te go rocz ną edy -
cją im pre zy ob ję li Je go Ma gni -
fi cen cja Rek tor Uni wer sy te tu
Ślą skie go prof. dr hab. Wie sław
Ba nyś oraz pre zy den ci miast:
So snow ca – Ka zi mierz Gór ski
oraz Dą bro wy Gór ni czej – Zbi -
gniew Pod ra za.

Po my sło daw cą kon kur su jest
prof. dr hab. Jan Il czuk – kie -
row nik Za kła du Dy dak ty ki
Przed mio tów Tech nicz nych,
a od wrze śnia 2008 ro ku dzie -
kan Wy dzia łu In for ma ty ki i Na -
uki o Ma te ria łach ślą skiej Al ma
Ma ter. TTBB

To już czter na sta edy cja im pre zy

Konkurs młodych
techników
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Czy „Pa sjo nau ci” przy cią gną tu ry stów?

Pro mu ją re gion
Trwa w naj lep sze ogól no kra jo wa
kam pa nia me dial na, re ali zo wa -
na z ra mie nia władz wo je wódz -
kich, ma ją ca pro mo wać wa lo ry
tu ry stycz ne re gio nu. Na bil l bo ar -
dach, w te le wi zji i ra diu po ja wi li
się „Pa sjo nau ci” – za fa scy no wa -
ne Ślą skiem i Za głę biem po sta -
cie, za chę ca ją ce do od wie dze nia
na sze go wo je wódz twa.

„Pa sjo nau ci po le ca ją” to już
ko lej na z kam pa nii pro mu ją cych
ślą skie ja ko re gion pe łen ener ge -
ty zu ją cych atrak cji tu ry stycz -
nych. Kam pa nia, ja ko naj więk -
sze wa lo ry tu ry stycz ne re gio nu
przed sta wia za byt ki tech ni ki,
głów nie zwią za ne z gór nic twem
wę gla ka mien ne go, za chę ca
do spę dza nia cza su w gór skich
miej sco wo ściach re gio nu, pro -
mu je re gio nal ną kuch nię oraz
po le ca ak tyw ny wy po czy nek w
Ju rze Kra kow sko -Czę sto chow -
skiej.

– Od 26 kwiet nia ślą skich
„Pa sjo nau tów” wi dać w ca łej
Pol sce – in for mu je Alek san dra
Ma rzyń ska, rzecz nik pra so wy
Urzę du Mar szał kow skie go Wo -
je wódz twa Ślą skie go. – „Pa sjo -
nau ci” to sym bo licz ni i nie prze -
cięt ni re pre zen tan ci re gio nu.
Dzię ki ich pa sjom w wo je wódz -

twie po wsta ją wciąż no we miej -
sca god ne od wie dzin i bliż sze -
go po zna nia. Na 210 bil l bo ar -
dach, ba ne rach in ter ne to wych
i w pra sie, a przede wszyst kim
w spo cie re kla mo wym po ja wi
się 5 wi ze run ków, two rzą cych
spój ną se rię. Na każ dym z nich
przed sta wio ny jest uno szą cy się
nad zie mią czło wiek, naj czę -
ściej go spo darz, twór ca lub czę -
sty gość przy cią ga ją ce go tu ry -
stów miej sca, któ re sta no wi dru -
gi plan. We wszyst kich
naj więk szych sta cjach (TVN,
TVN 7, TVN24, TVN Me teo,
TVN Sty le, TVN Tur bo
TVP1,2, TVP3, At Me dia, Pol -
sat) po ja wi się te le wi zyj ny spot.
W ko lej nych je go sce nach bo -
ha te ro wie, wzno sząc się po -
nad zie mią, opo wia da ją o swo -
ich pa sjach i po ka zu ją ich naj -
więk sze smacz ki.

Pa sjo nau tów bę dzie też moż -
na usły szeć (Pro gram III Pol -
skie go Ra dia, Ra dio Zet, Ra dio
RMF Fm, Ra dio Zło te Prze bo -
je). Emi to wa ne w ra diu re kla my
wy ja śnią, że wła śnie dzię ki tym
fan ta stycz nym lu dziom wo je -
wódz two ślą skie jest peł ne nie -
sa mo wi tych mu ze ów, wspa nia -
łych szla ków i nie za po mnia nych

prze żyć – czy li po zy tyw nej
ener gii, któ ra ma moc uno sze nia
wy so ko po nad zie mią.

W no wa tor ski spo sób w kam -
pa nii wy ko rzy sta ny zo sta nie in ter -
net. Po raz pierw szy w ko mu ni ka -
cji mar ke tin go wej wo je wódz twa
ślą skie go uru cho mio na bę dzie
spe cjal na stro na na Fa ce bo oku
(fan pa ge) – swo iste cen trum do -
wo dze nia ca łą ak cją, peł ne kon -
kur sów i qu izów dla użyt kow ni -
ków. Szcze gól nie in te re su ją ce bę -
dzie za an ga żo wa nie w pro mo cję
wo je wódz twa au to rów po czyt -
nych blo gów. Po nad to w wy bra -
nych mia stach od bę dą się ak cje
mar ke tin gu bez po śred nie go.
Pod su fi ta mi przejść pod ziem -
nych, na dwor cach i po pu lar nych
uli cach po ja wią się set ki ba lo ni -
ków he lo wych z pod cze pio ny mi
pa pie ro wy mi syl wet ka mi Pa sjo -
nau tów i in for ma cją o pro mo wa -
nych miej scach. 

– Kam pa nia w peł ni świa do -
mie na wią zu je do ubie gło rocz -
nej, na gra dza nej i uzna nej
za suk ces kam pa nii „Po zy tyw nie
Na krę ce ni” – do da je Alek san dra
Ma rzyń ska. – Po łą cze nie czy tel -
nej kon ty nu acji z no wą, świe żą
kon cep cją, ozna cza z jed nej stro -
ny roz wi nię cie mo ty wów już ko -

ja rzo nych z mar ką „Ślą skie”,
z dru giej na to miast bę dzie prak -
tycz nym po twier dze niem te zy,
że dla sku tecz nych dzia łań mar -
ke tin go wych spój ność i kon se -
kwen cja ma ją za sad ni cze zna -
cze nie.

W Za głę biu kam pa nia wzbu -
dza mie sza ne od czu cia, lecz
w więk szo ści spo ty ka się z po -
zy tyw nym od bio rem.

– Cie szę się, że na sza część
kra ju ja ko wo je wódz two za -
czy na się re kla mo wać – mó wi
Ma ciej Sie mia now ski, stu dent
z So snow ca. – Szko da tyl ko,
że więk szość atrak cji po ka zy -
wa nych w spo tach to wa lo ry
ty po wo ślą skie – Be skid Ślą -
ski, ko pal nie. Za bra kło re kla -
my z ty po wo za głę biow skim
ak cen tem, np. Trój ką tem
Trzech Ce sa rzy, czy zbior ni ka -
mi wod ny mi Po go ria, prze cież
na zy wa się je na wet ma ły mi
Ma zu ra mi. Do brze, że przy -
naj mniej po ka za no atrak cje
cze ka ją ce w Ju rze.

Kam pa nia po trwa do koń ca
ma ja. Re ali zu je ją Gru pa Eska -
dra, wy ło nio na w wy ni ku prze -
tar gu prze pro wa dzo ne go przez
Urząd Mar szał kow ski Wo je -
wódz twa Ślą skie go. TTBB

Urząd Miejski w Sosnowcu

zaprasza administracje mieszkań spółdzielczych,

zakładowych, komunalnych oraz wspólnoty mieszkaniowe

do wzięcia udziału w konkursie p.n. „Najładniejsze osiedle

mieszkaniowe w moim mieście”. Do wygrania wysokie

nagrody pieniężne i rzeczowe. Szczegóły konkursu

określone zostały w Zarządzeniu nr 316/2010 Prezydenta

Miasta Sosnowca z dnia 31.03.2010 r. dostępnym

na stronie internetowej www.sosnowiec.pl lub

www.bip.um.sosnowiec.pl, w którym znajduje się

Regulamin Konkursu i wzory Kart Zgłoszenia. 

Zachęcamy do udziału w konkursie. 

ogłoszenie
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historia
Roman Dmowski 
(1864-1939), polityk, publicysta, założyciel Narodowej
Demokracji

Uro dził się 9 sierp nia 1864 ro ku we
wsi Ka mio nek pod War sza wą (obec -
nie Pra ga Po łu dnie). Był sy nem Wa -
len te go i Jó ze fy z Le nar skich. Je go
oj ciec był po cząt ko wo ro bot ni kiem
bru kar skim, a na stęp nie wła ści cie -
lem nie wiel kiej fir my o tym pro fi lu
i dzier żaw cą dwóch je zior. W 1875
ro ku roz po czął na ukę w war szaw -
skim gim na zjum, a w wie ku 17 lat
za ło żył taj ne kół ko uczniow skie
pod na wą „Straż ni ca” o cha rak te rze an ty ru sy fi ka cyj nym. We
wrze śniu 1886 ro ku wstą pił na wy dział fi zycz no -ma te ma tycz ny
Uni wer sy te tu War szaw skie go (sek cja na uk przy rod ni czych)
i po czte rech la tach stu diów otrzy mał ty tuł dok to ra na uk przy -
rod ni czych. W 1888 ro ku zo stał człon kiem war szaw skie go ko ła
or ga ni za cji mło dzie ży pa trio tycz nej „Zet”. W rok póź niej przy ję -
ty do Li gi Pol skiej. Współ pra co wał z „Gło sem” a w swo ich po -
glą dach zbli żył się do Ja na Lu dwi ka Po pław skie go. Od li sto pa -
da 1891 do sierp nia 1892 ro ku stu dio wał w Pa ry żu. W kwiet -
niu 1893 ro ku do ko nał wraz z kil ko ma in ny mi dzia ła cza mi
prze wro tu w Li dze Pol skiej i stwo rzył Li gę Na ro do wą, sta jąc
na jej cze le. Za zor ga ni zo wa nie ma ni fe sta cji z oka zji set nej rocz -
ni cy Kon sty tu cji 3 Ma ja zo stał aresz to wa ny i więziony w Cy ta -
de li, a po 4 mie sią cach ze sła ny do Mi ta wy. W lu tym 1895 ro ku
uciekł z ze sła nia i osie dlił się we Lwo wie, gdzie ob jął re dak cje
dwu ty go dni ka Prze gląd Wszech pol ski oraz współ two rzył
Stron nic two Na ro do wo -De mo kra tycz ne. W 1896 ro ku na Zjeź -
dzie Ra dy Głów nej Li gi Na ro do wej wszedł w skład jej Ra dy
Głów nej. W 1901 ro ku prze niósł się do Kra ko wa gdzie wy dał
książ kę „Myśl no wo cze sne go Po la ka” (1903). W okre sie re wo -
lu cyj nym 1904-1906 wy stą pił prze ciw ak cji re wo lu cyj nej pol -
skich so cja li stów. Prze by wał w To kio, gdzie prze ko ny wał tam -
tej szy rząd, że pro pa go wa nie po wsta nia an ty ro syj skie go nie
przy nie sie żad nych ko rzy ści. Ko rzy sta jąc z osła bie nia wła dzy
ro syj skiej wy su wał za to ha sła au to no mii kró le stwa, sa mo rzą -
du wiej skie go i miej skie go raz spo lsz cze nia szkół i urzę dów.
Prze niósł się do Kró lew ca, gdzie m. in. ob jął re dak cję „Ga ze -
ty Pol skiej”. W 1907 ro ku zo stał wy bra ny po słem do II Du my
ro syj skiej, w któ rej zo stał prze wod ni czą cym ko ła pol skie go.
W tym cza sie na pi sał książ kę „Niem cy, Ro sja i kwe stia pol -
ska”. Zgod nie z pro gra mem wszech pol skim za warł w niej sta -
no wi sko, ze spra wę Pol ski na le ży łą czyć z przy mie rzem fran -
cu sko -ro syj skim prze ciw Niem com. Z po wo du pro ro syj skie go
na sta wie nia z Li gi Na ro do wej ode szło ok. 20 % człon ków. Po -
mi mo te go po now nie zo stał wy bra ny do III Du my jed nak w lu -
tym 1909 ro ku zło żył man dat. W 1912 ro ku po now nie wy star -
to wał w wy bo rach do IV Du my jed nak prze grał z ma ło zna -
nym człon kiem PPS -Le wi cy. Za swo ją po raż kę obar czył
lud ność po cho dze nia ży dow skie go, któ ra po par ła je go kontr -
kan dy da ta. W 1913 ro ku wy je chał do Al gie rii i Ne apo lu,
a po po wro cie do War sza wy na pi sał książ kę „Upa dek my śli
kon ser wa tyw nej w Pol sce”. Po wy bu chu I woj ny świa to wej za -
ło żył Ko mi tet Na ro do wy Pol ski po pie ra ją cy ma ni fest Wiel kie -
go Księ cia Mi ko ła ja Mi ko ła je wi cza do Po la ków (14 sierp -
nia 1914). Po wkro cze niu Niem ców do War sza wy udał się do Pe -
ters bur ga a na stęp nie przez Fin lan dię i Szwe cję od był po dróż
na Za chód, gdzie roz po czął ak cję na rzecz nie pod le gło ści Pol ski.
W Lo zan nie utwo rzył i sta nął na cze le Pol skie go Ko mi te tu Na ro -
do we go. Z je go ini cja ty wy zo sta ła zor ga ni zo wa na 100-ty siecz -
na Błę kit na Ar mia, któ ra po przy by ciu do kra ju sta ła się na stęp -
nie pod sta wą od ra dza ją ce go się Woj ska Pol skie go. Na po cząt -
ku 1919 r. R. Dmow ski zo stał głów nym de le ga tem Pol ski
na kon fe ren cje po ko jo wą w Pa ry żu. 28 czerw ca wraz z pre mie -
rem Igna cym Pa de rew skim pod pi sa li trak tat wer sal ski przy wra -
ca ją cy Pol skę na ma pę Eu ro py. Zo stał wy bra ny po słem do Sej -
mu Usta wo daw cze go a w cza sie in wa zji bol sze wic kiej zo stał
człon kiem Ra dy Obro ny Na ro do wej. W 1922 ro ku osie dlił się
w ma jąt ku Chlu do wo pod Po zna niem. W od po wie dzi na prze -
wrót ma jo wy w grud niu 1926 ro ku za ło żył Obóz Wiel kiej Pol -
ski a na stęp nie Stron nic two Na ro do we (1928) ma ją ce zin ten sy fi -
ko wać dzia ła nia na rzecz zjed no cze nia ru chów na ro do wych i ka -
to lic kich. W 1934 ro ku sprze dał swo ją po sia dłość pod Po zna niem
i prze niósł się do War sza wy. Po wy le wie krwi do mó zgu wy pro -
wa dził się do przy ja ciół na wieś. Zmarł 2 stycz nia 1939 ro ku
w Droz do wie pod Łom żą a po cho wa ny zo stał na Cmen ta rzu
Bród now skim w War sza wie. Je go po grzeb był wiel ką ma ni fe sta -
cją na ro do wą okre su mię dzy wo jen ne go. Za słu gi R. Dmow skie -
go w la tach 1945-1989 by ły ce lo wo umniej sza ne w pod ręcz ni -
kach hi sto rii. W So snow cu ten za słu żo ny dla Pol ski po li tyk upa -
mięt nio ny zo stał uli cą w dziel ni cy Za gó rze. 

W bie żą cym ro ku mi ja 70. rocz -
ni ca mor du do ko na ne go przez
so wiec ki NKWD na pol skich
ofi ce rach w Ka ty niu, Char ko wie
i Twe rze. Dzię ki pro gra mo wi
„Ka tyń… oca lić od za po mnie -
nia” Pa tro nat Ho no ro wy,
nad któ rym ob jął zmar ły tra gicz -
nie 10 kwiet nia br. Pre zy dent RP
– śp. Lech Ka czyń ski w ca łym
kra ju prze pro wa dzo na zo sta ła
ak cja sa dze nia dę bów upa mięt -
nia ją cych 21 ty się cy za mor do wa -
nych jeń ców. Nie ste ty nie prze -
pro wa dzo ne zo sta ły do kład ne
ba da nia ma ją ce usta lić licz bę
osób zwią za nych z So snow cem,
któ re zgi nę ły z rąk So wie tów
wio sną 1940 ro ku. Jed nak licz ba
ta na pew no wy no si po nad 200
osób. Jed ną z ofiar był ka pi tan
Ka zi mierz Dy ja, uro dzo ny 3
mar ca 1907 ro ku w Go ło no gu
(obec nej dziel ni cy Dą bro wy
Gór ni czej). Po za koń cze niu na -
uki w Ślą skich Za kła dach Na -
uko wych oże nił się z po cho dzą cą
z So snow ca Zo fią Bu li kow ską.

W 1930 ro ku wraz z mał żon ką
prze niósł się do Kow la na Wo ły -
niu, gdzie pod jął pra cę urzęd ni -
ka w wy dzia le dróg i mo stów
tam tej sze go sta ro stwa po wia to -
we go. Dwa la ta póź niej uro dził
się Ry szard, je dy ne dziec ko Ka -
zi mie rza i Zo fii. Na dwa dni
przed wy bu chem II woj ny świa -
to wej K. Dy ja po wo ła ny zo stał
do sta cjo nu ją ce go w Kow lu 50
puł ku pie cho ty. W po cząt ko wym
okre sie dzia łań wo jen nych sta -
cjo no wał we Wło dzi mie rzu Wo -
łyń skim. Po wkro cze niu wojsk
so wiec kich do stał się do nie wo li
i prze by wał w obo zie w Ko ziel -
sku. Po mię dzy 21 li sto pa da 1939
ro ku a 3 mar ca 1940 ro ku wy słał
czte ry li sty do żo ny. Obec nie
wie my, że zo stał za mor do wa ny
strza łem w tył gło wy 9 kwiet -
nia 1940 ro ku, a eks hu mo wa ny
w 1943 ro ku pod nu me -
rem 4108. Żo na i syn Ka zi mie -
rza Dy ji rów nież by li prze śla do -
wa ni przez So wie tów. W dniu 13
kwiet nia 1940 ro ku o godz. 4 ra -

no zo sta li wy pro wa dze ni przez
funk cjo na riu szy NKWD z do -
mów a na stęp nie przez po -
nad mie siąc po cią giem, stat kiem
i cię ża rów ką po dró żo wa li
do sow cho zu Sie wier ne Zier no
po ło żo ne go w Ka zach sta nie.
W 1943 ro ku ro dzi na zo sta ła
roz dzie lo na po nie waż Ry szar da
umiesz czo no w do mu dziec ka,
gdzie je go wy cho wan ko wie in -
dok try no wa ni by li w du chu ko -
mu ni stycz nej pro pa gan dy.
W ma ju 1945 ro ku pa ni Zo fii
uda ło się od na leźć sy na z któ -
rym do pie ro w po ło wie 1946 ro -
ku wró ci ła do Pol ski i za miesz -
ka ła w So snow cu. Pan Ry szard
syn za mor do wa ne go przed 70
la ty ka pi ta na Ka zi mie rza Dy ji
do dnia dzi siej sze go wspie ra ak -
tyw nie wszel kie dzia ła nia przy -
czy nia ją ce się do upa mięt nie nia
pol skiej mar ty ro lo gii na Wscho -
dzie. W dniu 25 kwiet nia br.
miał moż li wość oso bi ście za sa -
dzić sym bo licz ny dąb po świę co -
ny pa mię ci swo je go oj ca. Dru gi

po świę co ny zo stał pa mię ci śp.
Le cha Ka czyń skie go (1949
– 2010) i je go za sa dze nia do ko -
na ła po seł na Sejm RP – Ewa
Ma lik, któ ry ob ję ła Pa tro nat Ho -
no ro wy nad so sno wiec ki mi uro -
czy sto ścia mi. Po sa dze niu drze -
wek to wa rzy szy ło od sło nię cie
pa miąt ko wych ta blic umiesz czo -
nych na ka mie niu w po bli żu ko -
ścio ła pw. Chry stu sa Kró la
w So snow cu – Kli mon to wie.
Uro czy sto ści po prze dzi ła Msza
Świę ta, któ rej prze wod ni czył ks.
pra łat Ste fan Gi ba ła z Sank tu -
arium Pol skiej Gol go ty Wscho -
du w Bę dzi nie. Pod czas ka za nia
zwró cił uwa gę na war to ści ja ki -
mi jest pa mięć hi sto rycz na i pa -
trio tyzm. Udział w uro czy sto -
ściach wzię li m. in. Da niel Mi -
kla siń ski – prze wod ni czą cy
Ra dy Miej skiej, rad ni Pra wa
i Spra wie dli wo ści, kom ba tan ci
AK i KWP ze sztan da rem, har -
ce rze, mło dzież ze Szko ły Pod -
sta wo wej nr 25 oraz miesz kań cy
So snow ca. 

Dę by Pa mię ci

KKoolluummnnęę rree ddaa gguu jjee MMii cchhaałł WWęęcceell

Uro dził się w 1 grud nia 1415
ro ku w Brzeź ni cy (obec nie po -
wiat pa ję czań ski) w śred nio za -
moż nej ro dzi nie Ja na z Nie -
dziel ska her bu Wie nia wa i Be -
aty z Bo row na. Je go oj ciec
za za słu gi w bi twie pod Grun -
wal dem otrzy mał sta ro stwo
brzeź nic kie. Po cząt ko wo uczył
się w szko le pa ra fial nej w No -
wym Kor czy nie, na stęp nie
przez trzy la ta stu dio wał
na Aka de mii Krakowskiej nie
uzy sku jąc jed nak żad ne go
stop nia na uko we go. Ja ko no ta -

riusz tra fił na dwór bi sku pa
kra kow skie go Zbi gnie wa Ole -
śnic kie go, gdzie zo stał je go za -
ufa nym współ pra cow ni kiem,
m. in. peł niąc funk cję se kre ta -
rza i kanc le rza. W 1437 ro ku
zo stał ka no ni kiem kra kow -
skim, a po śmier ci bi sku pa kra -
kow skie go słu żył na dwo rze
kró la Ka zi mie rza Ja giel loń czy -
ka. Od 1467 ro ku był wy cho -
waw cą sy nów kró lew skich
a tak że uczest ni kiem wie lu po -
selstw za gra nicz nych, m. in.
do Rzy mu, Czech i na Wę gry.

Był au to rem wie lu pu bli ka cji
hi sto rycz nych z cze go naj bar -
dziej zna ne są Rocz ni ki, czy li
kro ni ki sław ne go Kró le stwa
Pol skie go obej mu ją ce hi sto rię
Pol ski od cza sów naj daw niej -
szych do 1480 ro ku. Wśród in -
nych prac na le ży wy mie nić:
Opis be ne fi cjów Ko ścio ła ka -
to lic kie go w Ma ło pol sce, Opis
cho rą gwi krzy żac kich zdo by -
tych pod Grun wal dem, Ży wot
świę te go Sta ni sła wa i in. Był
fun da to rem wie lu ko ścio łów.
Tuż przed śmier cią zo stał ar cy -

bi sku pem -no mi na tem lwow -
skim, jed nak urzę du nie ob jął
po nie waż zmarł 19 ma ja 1480
ro ku w Kra ko wie. Po cho wa ny
jest na Skał ce. W So snow cu je -
go imię no si jed na z ulic na Za -
gó rzu. 

Jan Dłu gosz 
(1415-1480), hi sto ryk, dy plo ma ta, wy cho waw ca sy nów Ka zi mie rza Ja giel loń czy ka
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rozrywka
BBAA RRAANN 2211..0033.. –– 2200..0044.. – W naj bliż szych
dniach po myśl ny układ pla net za pew ni Ci
przy pływ po zy tyw nej ener gii i spra wi, że
Two je sza re ko mór ki bę dą pra co wać
na naj wyż szych ob ro tach. Nie za brak nie Ci
więc do brych po my słów, to też nie zwle kaj
z ich re ali za cją.
BBYYKK 2211..0044..-- 2211..0055.. – Ktoś nie spo dzie wa -
nie spo wo du je cha os i za mie sza nie w Two -
im ży ciu. Bę dziesz roz ko ja rzo ny i ner wo wy.
Ra dzę więc do brze się za sta no wić za nim
po dej miesz ja ką kol wiek de cy zję. Na pew -
no bę dzie ona wła ści wa. Pod ko niec mie -
sią ca Ty bę dziesz gó rą.
BBLLIIŹŹ NNIIĘĘ TTAA 2222..0055..-- 2211..0066.. – Roz po czy -
na się po myśl ny okres w Two im ży ciu. Krót -
ki urlop moc no zmo bi li zo wał Cię do dzia ła -
nia, roz bu dził Two ją cie ka wość i wy obraź -
nię. Nie ocze ki wa nie przyj dą Ci do gło wy
no we po my sły. Za ra zisz ni mi sze fa, a on to
do ce ni i wy na gro dzi.
RRAAKK 2222..0066.. –– 2222..0077.. – Za po wia da się spo -
koj ny czas po zba wio ny więk szych wy da -
rzeń. Po sta raj się wy ko rzy stać ten okres
na fi na li za cję za le głych spraw. Po stę puj
jed nak z roz wa gą, gdyż to co uwa żasz
za ma ło waż ne mo że oka zać się nad wy -
raz waż ne. Pil nuj zwłasz cza ter mi nów.
LLEEWW 2233..0077.. –– 2222..0088.. – W tym ty go dniu mo -
żesz być pod de ner wo wa ny i ła two ule gać
zmien nym na stro jom. Na wet bła he spra wy
mo gą Cię wy pro wa dzić z rów no wa gi i wy -
wo łać kon flikt. Uni kaj więc ra czej dys ku sji
z prze ło żo ny mi. Zaj mij się po pro stu spra -
wa mi oczy wi sty mi. 
PPAANN NNAA 2233..0088.. –– 2233..0099.. – Cze ka ją Cię
trud ne roz mo wy w spra wach za wo do wych.
Wy każ cier pli wość i umiar, ale nie ustę puj,
bo w więk szo ści spraw to Ty masz ra cję.
Two je kło po ty fi nan so we po wo li się wy pro -
stu ją i na resz cie ode tchniesz. Sa mot ne
Pan ny mo gą prze żyć ro man tycz ną i burz li -
wą przy go dę.
WWAA GGAA 2244..0099.. –– 2233..1100.. – Masz szan sę
na za war cie ko rzyst nych kon tak tów za wo -
do wych. War to rów nież wy star to wać z no -
wym po my słem, któ ry mo że przy nieść Ci
nie tyl ko po chwa ły i uzna nie, ale rów nież
cał kiem wy mier ne re zul ta ty fi nan so we. Nie
lek ce waż nie dy spo zy cji zdro wot nych.
SSKKOORR PPIIOONN 2233..1100..--2222..1111.. – Waż ne spra -
wy za ła twiaj na po cząt ku lub koń cu ty go -
dnia, gdyż je go śro dek za po wia da się nie -
co ner wo wo. Na szczę ście dzię ki swe mu
uro ko wi mo żesz li czyć na po par cie i po moc
wie lu lu dzi. Ko niec mie sią ca za po wia da się
nie zwy kle in te re su ją co.
SSTTRRZZEE LLEECC 2233..1111.. –– 2211..1122.. – Wcho dzisz
w bar dzo sprzy ja ją cy okres. W spra wach
za wo do wych nie bę dzie dla Cie bie rze czy
nie moż li wych, nie trać więc cza su
na skom pli ko wa ne stra te gie i zmie rzaj
do ce lu pro stą dro gą. Uwa żaj, bo i tak znaj -
dą się ta cy, któ rzy bę dą chcie li Ci za szko -
dzić.
KKOO ZZIIOO RROO ŻŻEECC 2222..1122.. –– 2200..0011.. – Po zy tyw -
ne na sta wie nie do ży cia spra wi, że z po wo -
dze niem upo rasz się ze wszyst ki mi za da -
nia mi i pod pi szesz in trat ną umo wę. W per -
spek ty wie wpły nie to ko rzyst nie na Two ją
sy tu ację fi nan so wą, a to zde cy do wa nie po -
pra wi Two je re la cje z part ne rem.
WWOODD NNIIKK 2211..0011.. –– 2200..0022.. – Po święć wię cej
uwa gi swo je mu zdro wiu. Nie tyl ko pra cą
czło wiek ży je. Obo wiąz kom i za da niom
służ bo wym i tak bez pro ble mów po do łasz.
W spra wach ser co wych nie spo dzie waj się
sen sa cji. Peł na sta bi li za cja. Tak bę dzie co
naj mniej przez mie siąc.
RRYY BBYY2211..0022 –– 2200..0033.. – Wnaj bliż szych
dniach po ja wią się no we moż li wo ści wspra -
wach ma te rial nych. Uni kaj jed nak ry zy ka
inie sta wiaj wszyst kie go na jed ną kar tę.
Wię cej uwa gi po święć swo im re la cjom
zoto cze niem. Two ja draż li wość wpew nych
mo men tach jest nie dowy trzy ma nia. 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
28 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 – za czę ła się w mar -
cu, 5 – tru ją cy grzyb, 8 – w rę ku
ry ce rza, 9 – imię mę skie, 10 – sła -
by wiatr, 11 – śpie wa ła „Po sło -
necz nej stro nie ży cia”, 12 – ele -
ment za wie sze nia po jaz dów, 14
– po ru sza nie się w takt mu zy ki, 16
– drze wo igla ste, 17 – … Ci ty
– sieć kin, 19 – „mia ra” wi na, 21
– schy łek, 22 – brut to – net to
=?, 25 – wi try na in ter ne to wa, 28
– pięk nie mó wi, 29 – sy gnał in for -
mu ją cy o nie bez pie czeń stwie, 30
– ga tu nek w li te ra tu rze, 32 – so da

ro dzi ma, 34 – „pa znok cie” kro -
wy, 35 – wa ły po zo sta ją ce po lo -
dow cu, 36 – po tocz nie o ba ła ga -
nie, 37 – ame ry kań ski struś, 38
– ka zal ni ca, 39 – część wi dow ni
na sta dio nie.

PPiioo nnoo wwoo:: 1 – ro dzin ne mia sto Ja -
na Paw ła II, 2 – li der ze spo łu Big
Cyc, 3 – za nik pa mię ci, 4 – cór ki
Ne reu sa, 5 – z od dzia ła mi i sa lą
ope ra cyj ną, 6 – o du żej po -
wierzch ni wo dy, 7 – po czą tek ży -
cia w za ko nie, 13 – wy na gro dze -
nie ar ty sty, 15 – ce sarz, 18 – film
z Ji mem Car rey’em, 20 – je sien ny
kwiat, 23 – ma so we wy stę po wa nie
np. gry py, 24 – mar ka dżin sów, 26
– woj sko wa ubi ka cja, 27 – au tor
„Sam by pa ti” i „Eu ro py”, 28
– spe cja li sta od wszyst kie go, 31
– coś z na bia łu, 33 – mar ka ka wy
zbo żo wej. 

RRoozzwwiiąązzaanniiee kkrrzzyyżżóówwkkii nnuummeerr 44//22001100:: DDeennnniiss LLeehhaannee „„MMooddlliittwwyy oo ddeesszzcczz””..
NNaaggrrooddyy oottrrzzyymmuujjąą:: Elżbieta Czyż, Maja Jędrzejek i Jerzy Mrożek.

UWAGA! Jedna osoba może przysłać 1 rozwiązanie

Krzyżówka nr 5

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 5:

KKttoo jjeesstt bboohhaatteerreemm kkssiiąążżkkii „„SSzzkkoołłaa cczzaarróóww””?? 

Pierwsze6 osób, które przyjdą donaszej redakcji (Sosnowiec, ul.3 Maja,22
pokój nr9) zaktualnym wydaniem „Kuriera Miejskiego” nr5 iprawidłowo
odpowiedzą na zadane pytanie otrzymają nagrodę książkową.

KKoonnkkuurrss WWyyddaawwnniiccttwwaa ŚŚwwiiaatt KKssiiąążżkkii KM 5:

GGddzziiee rroozzggrryywwaa ssiięę aakkccjjaa ppoowwiieeśśccii pptt.. „„IIddiioottkkaa wwrraaccaa””??

Pierwsze 4 osoby, które przyjdą do naszej redakcji (Sosnowiec, ul. 3
Maja 22, pokój nr 9) z aktualnym wydaniem „Kuriera Miejskiego” nr 5
iprawidłowo odpowiedzą nazadane pytanie otrzymają nagrodę książkową.
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Sylwester Latkowski, Piotr Pytlakowski

Agent Tomasz 
i inni przkrywkowcy
Świat Książki, 2010, Premiera 24 marca

Nie ustan ny chi chot, a czę sto i gło -
śny śmiech to wa rzy szą nam pod -
czas lek tu ry tej bły sko tli wej, peł -
nej nie wy mu szo ne go wdzię ku
(i pa zu ra!) opo wie ści z ame ry kań -
sko -pol skie go ży cia eks cen trycz -
nej ma lar ki. Mol ly, al ter -ego au -
tor ki, po la tach, spę dzo nych
w we so łym No wym Jor ku, po sta -
na wia wró cić do War sza wy, smut -
nej i sza rej po sta nie wo jen nym.
Czy znaj dzie tu no we go mę ża
z wy pu kłą li te rą w imie niu, jak
wy wró ży ła jej wróż ka?

Po wieść Han ny Ba ku ły roz -
gry wa się na Man hat ta nie
i w War sza wie po cząt ku lat

osiem dzie sią tych, i już sa mo ze -
sta wie nie miejsc, któ re by ły wów -
czas dwie ma róż ny mi pla ne ta mi,
jest (tra gi) ko micz ne. Jak że in ne
są wa run ki ży cia, jak in ni są no -
wo jor scy męż czyź ni w po rów na -
niu z tu tej szy mi, by wspo mnieć
no wo jor skie go bo ha te ra jej ro -
man su bez sek su, ma te ma ty ka
Krzysz to fa, i ro dzi me go Sta sia,
in te lek tu ali stę w po li tycz nej ża ło -
bie. Ale też jak że cie ka wa jest
zgrzeb na i nie prze wi dy wal na pol -
ska rze czy wi stość: Ame ry ka nie to
dziw ny na ród, nie zno szą oszustw
do te go stop nia, że wła ści wie nie
oszu ku ją. Strasz na nu da!

Hanna Bakuła

Idiotka wraca
Świat Książki, 2010 , Premiera 5 maja

Przy kryw kow cy to funk cjo na riu sze CBŚ
i nie któ rych taj nych służb, bio rą cy udział
w ope ra cjach spe cjal nych. Dzia ła ją ze zmie -
nio ną toż sa mo ścią, ko rzy sta jąc z fał szy wych

do ku men tów, wy po sa że ni w le gen dę, któ ra
ma uwia ry god niać. Jak pra cu ją? Czy za -
miast tro pić, moż na kre ować prze stęp ców,
jak ro bił to słyn ny agent To masz?

Michael Ende

Szkoła czarów
Wydawnictwo ZNAK
tłum.: Emilia Bielicka

Nowa, niepublikowana nigdy wcześniej w
Polsce książka Autora Nie Kończącej Się
Historii!
Michael Ende, jeden z największych pisarzy
dla dzieci, zabiera czytelników w fascynującą
podróż po najróżniejszych baśniowych
światach. Zagląda do szkoły czarów, gdzie

dzieci poznają siłę swoich pragnień.
Przedstawia Głodomorka Nasennego, który
żywi się koszmarami sennymi i jest jedyną
nadzieją dla bezsennej księżniczki. Zabawnie
i mądrze opowiada o zwierzętach, królach
i królowych, złośliwych wróżkach i zupełnie
zwyczajnych dzieciach. 

Le szek Ko ła kow ski

Je śli Bo ga nie ma... 
O Bo gu, Dia ble, Grze chu
i in nych zmar twie niach 
tak zwa nej fi lo zo fii re li gii
da ta pre mie ry: 27 ma ja 2010
Wy daw nic two ZNAK
li te ra tu ra fi lo zo ficz na i re li gij na

Je śli Bo ga nie ma… to jed na z waż niej szych
współ cze snych ksią żek do ty czą cych kwe stii
Bo ga i re li gii. Ko ła kow ski roz wa ża w niej for -
mu ło wa ne na prze strze ni wie ków ar gu men ty
za i prze ciw ist nie niu Bo ga. Po dej mu jąc re -
flek sję nad ta jem ni cą zła, ję zy kiem re li gij -
nym, do świad cze niem mi stycz nym, pró ba mi

ra cjo nal ne go uza sad nie nia ist nie nia Ab so lu -
tu, prze pro wa dza czy tel ni ka przez naj bar dziej
za wi łe kwe stie re flek sji re li gij nej. Pre cy zyj -
ny i ja sny opis opo zy cji mię dzy wie dzą a wia -
rą jest rów no cze śnie fa scy nu ją cą dia gno zą
świa do mo ści współ cze sne go czło wie ka i je -
go sy tu acji du cho wej.



Po fa tal nej run dzie je sien nej pił -
ka rze AKS Niw ka do sko na le
roz po czę li dru gą część zma gań
se zo nu 2009/2010. W pię ciu
pierw szych me czach ze spół Da -
riu sza Wro ny zgro ma dził 10
punk tów. Dla po rów na nia je sie -
nią niw cza nie w pięt na stu me -
czach za in ka so wa li za le d wie 13
„oczek”.

– Sa ma sta ty sty ka do sko na le
ob ra zu je ja ki po stęp po czy ni li -
śmy w po rów na niu z pierw szą
run dą. Do za pew nienia so bie
spo koj ne go by tu jesz cze nam
tro chę bra ku je, ale je śli do koń ca
roz gry wek bę dzie my pre zen to -
wać ta ką for mę to o utrzy ma nie
po win ni śmy być spo koj ni – mó -
wi szko le nio wiec AKS.

W po rów na niu z pierw szą
czę ścią roz gry wek w dru ży nie
nie za szły zbyt wiel kie zmia ny.
– Na trans fe ry nas nie stać.
Skład opar ty jest na na szych wy -
cho wan kach. Zdol nej mło dzie ży
nam nie bra ku je. Na szą si łą jest
ko lek tyw, choć ma my kil ku tzw.

li de rów. Jed nym z nich jest bez -
wąt pie nia Ma riusz Ko rep ta.
Chłop cy dziel nie wal czą, nie za -
ła ma ła ich na wet po raż ka w me -
czu in au gu ru ją cym run dę wio -
sen ną z Mi le nium Woj ko wi ce.
Wy ko na li śmy zi mą ka wał do brej
ro bo ty i to za czy na pro cen to wać.
Oby tak da lej – do da je tre ner
Wro na.

Z po sta wy ze spo łu za do wo lo -
ny jest tak że wi ce pre zes klu bu
Ja nusz Za jącz kow ski. – Z przy -
jem no ścią pa trzy się na grę tych
chło pa ków. Już przed roz po czę -
ciem run dy mó wi łem, że stać ich
na za ję cie miej sca w środ ku ta -
be li. Je sie nią tro chę bra ko wa ło
nam szczę ścia. Te raz wy glą da to
o nie bo le piej. Chłop cy bły snę li

cha rak te rem zwłasz cza w me czu
z Or ka nem. Do 77 mi nu ty prze -
gry wa li 0:2, ale ka pi tal ny zryw
w koń ców ce spra wił, że wy gra li
ten po je dy nek 3:2. Wie rzę, że
chłop cy utrzy ma ją ta ką for mę
do koń ca roz gry wek – pod kre śla
Za jącz kow ski.
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Sza blist ka TMS Za głę bie się gnę -
ła po srebr ny me dal w ry wa li za -
cji dru ży no wej pod czas cham pio -
na tu, któ ry od był się w sto li cy
Azer bej dża nu Ba ku. To naj więk -
szy suk ces pol skiej sza bli w hi -
sto rii star tów w mi strzo stwach
świa ta w tej ka te go rii wie ko wej.

Oprócz Pu dy w skład pol skiej
dru ży ny we szły: Ma tyl da Ostoj -
ska (AZS AWF War sza wa), Ka -
ta rzy na Kę dzio ra (OŚ AZS Po -
znań) i Mag da le na Pa ster nak
(AZS AWF Ka to wi ce). Polki
roz po czę ły od zwy cię stwa
nad Chin ka mi 45:23, na stęp nie
w ćwierć fi na le po ko na ły 45:39
Wę gier ki, a w pół fi na le zwy cię -
ży ły Tu ne zyj ki 45:43, któ re wcze -
śniej wy eli mi no wa ły Ro sjan ki.
Do pie ro w fi na le pol ski te am zna -
lazł po grom czy nie. Oka za ły się
ni mi Ukra in ki, któ re po ko na ły
nasz ze spół 45:35. – Mar ta by ła
praw dzi wą pod po rą tej dru ży ny
i to w du żej mie rze dzię ki jej
wspa nia łej po sta wie pol ski ze spół
się gnął po me dal. To naj więk szy
suk ces Mar ty  w do tych cza so wej
przy go dzie z szer mier ką – pod -

kre śla Krzysz tof Wą tor, tre ner
TMS Za głę bie. Pu da ry wa li zo wa -
ła tak że w tur nie ju in dy wi du al -
nym. – W fa zie eli mi na cyj nej
Mar ta bi ła się bar dzo do brze i zo -
sta ła zwol nio na z ko lej nej tu ry
walk. W ko lej nej wal ce prze gra ła
jed nak z póź niej szą brą zo wą me -
da li stą, re pre zen tant ką Tu ne -
zji 5:15 i ukoń czy ła za wo dy na 19
miej scu – in for mu je Wą tor. 20
w ry wa li za cji ju nio rek by ła in -
na za wod nicz ka TMS, Ka ro li -
na Wal czak W tur nie ju in dy wi du -
al nym świet nie spi sa ła się na to -
miast ka det ka An ge li ka Wą tor,
któ ra po fa zie eli mi na cyj nej zo -
sta ła roz sta wio na w tur nie ju
głów nym z nu me rem pią tym.
– W de cy du ją cej fa zie na sza sza -
blist ka naj pierw po ko na ła Bel gij -
kę Co ore man 15:9, na stęp nie
upo ra ła się z Wę gier ką Ka to -
na 15:12 i do pie ro w ćwierć fi na -
le nie spro sta ła póź niej szej wi ce -
mi strzy ni świa ta, Ukra iń ce Sem -
ko. An ge li ka prze gra ła 12:15
i za koń czy ła start w mi strzo -
stwach na zna ko mi tym 6 miej scu.
Tym sa mym za gwa ran to wa ła so -

bie udział w gro nie dzie się ciu naj -
lep szych sza bli stek na Świa to -
wych Igrzy skach Mło dzie ży, któ -
re od bę dą się w sierp niu w Sin ga -
pu rze.

Na 19 miej scu start w mi strzo -
stwach za koń czył ka det Ka mil Ma -
rzec. W mi strzo stwach wziął tak że
udział sza bli sta Ma ciej Re gu lew -
ski, któ ry wy star to wał za rów no
w tur nie ju in dy wi du al nym, jak
i w dru ży no wym. Nie ste ty, obu
tych star tów nie mo że za li czyć
do uda nych. In dy wi du al nie był 22,
a z ko le ga mi z dru ży ny za jął 12
miej sce. Na si sza bli ści się gnę li tak -
że po me da le Mło dzie żo wych Mi -
strzostw Pol ski. Srebr ne me da le
wy wal czy li Da mian Sku bi szew ski
oraz dru ży na sza bli stek w skła dzie:
Mar ta Wą tor, Ka ta rzy na Szczy piń -
ska, Li dia Soł tys i Mał go rza ta Gro -
niec ka. Wą tor się gnę ła tak że
po brąz w tur nie ju in dy wi du al nym.
Na naj niż szym stop niu po dium sta -
nę ła tak że dru ży na sza bli stów: Ma -
ciej Re gu lew ski, Bar tosz Ma zur
oraz Sku bi szew ski.
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Za wod nicz ka TMS Za głę bie na po dium mi strzostw świa ta

Mar ta Pu da wi ce mi strzy nią świa ta ju nio rów! 
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W Gło go wie od by ły się mi -
strzo stwa Pol ski Kick Bo xing
K1 RU LES ju nio rów i mło -
dzie żow ców. Z po wo du ka ta -
stro fy lot ni czej pre zy denc kie -
go sa mo lo tu pod Smo leń -
skiem im pre za ro ze gra na
zo sta ła na ra ty. W za wo dach
wzię li udział re pre zen tan ci
AKS Niw ka So sno wiec, któ -
rzy wró ci li z tur nie ju mi -
strzow skie go z dwo ma me da -
la mi.

So sno wi cza nie wy wal czy li
dwa me da le, oba z brą zo we go
krusz cu. Na naj niż szym stop -
niu po dium sta nę li: Ka rol
Ma jew ski oraz Da riusz Biał -
czak. Ma jew ski w kat.-63kg
w dro dze do pół fi na łu wy grał

dwa po je dyn ki ule ga jąc
w nim na punk ty za wod ni ko -
wi z Bia łe go sto ku. Biał czak
w dru giej wal ce w pół fi na le
prze grał z za wod ni kiem
z Zie lo nej Gó ry. 

Z po wo du eg za mi nów ma -
tu ral nych,   po mi mo wy gra -
nych walk w pierw szej od sło -
nie mi strzostw,  w kon ty nu -
acji za wo dów nie wy stą pi li
Kon rad Gru cha ła i To biasz
Sob czyk, obaj w kat.-71kg.
– Za rów no Kon rad jak i To -
biasz mie li ogrom ne szan se
na zdo by cie me da lu. Szko da,
że nie by ło im to da ne – ża ło -
wał szko le nio wiec so sno wiec -
kich kick -bok se rów, Rafał
Chwa łek. KKPP

Dwa me da le kick -bok se rów
W ho ke jo wym „Za głę biu” nie
próż nu ją. Dzia ła cze so sno wiec -
kie go klu bu pod pi su ją kon trak ty
z no wy mi za wod ni ka mi i prze -
dłu ża ją umo wy z do tych cza so -
wy mi. – Nie ma cza su. Mu si my
pra co wać te raz w po cie czo ło,
bo jak się bę dzie my za bar dzo
roz glą dać na bo ki, to sprząt ną
nam co lep szych gra czy – tłu ma -
czy Adam Ber nat, pre zes klu bu.

Z no wych gra czy, choć bar -
dziej pa su je tu okre śle nie ma ją -
cych już za so bą grę w na szym

klu bie, kon trak ty pod pi sa li wy -
cho wan ko wie Ra fał Cy chow ski,
gra ją cy ostat nio w KH Sa nok
oraz Ra fał Twar dy (Unia Oświę -
cim). Na Sta dio nie Zi mo wym
za gra ją tak że Ma te usz Paw lak,
Ra dim An to no vic i Ja ro sław Do -
łę ga. Wy ga sa ją ce umo wy prze -
dłu ży li już Okta wiusz Mar ciń -
czak, To biasz Ber nat, Vla di mir
Lu ka, Łu kasz Za cha riasz, To -
masz Raj ski, Mar cin Ja ros, bra -
cia Ko złow scy, Ja ro sław Kuc,
Ka mil Du szak, Bar tło miej No -

wak, a tak że wbrew wcze śniej -
szym do nie sie niom o roz sta niu
z na szym klu bem, Zbi gniew
Pod lip ni. „Za głę bie” roz sta ło się
z ko lei z To ma szem Ko szar kiem
oraz Je rzym Ga bry siem.
W przy szłym se zo nie w sto li cy
Za głę bia Dą brow skie go ra czej
na pew no nie za gra już Ga briel
da Co sta, któ ry chce wró cić
do Fran cji. Pod zna kiem za py ta -
nia stoi tak że przy szłość je go
bra ta, Ted dy’ego, któ ry jak co
ro ku po za koń cze niu se zo nu

gło śno mó wi o chę ci gry w sil -
niej szej li dze. – Ne go cju je my
jesz cze z in ny mi za wod ni ka mi,
za rów no z ty mi, któ rzy gra li
u nas w mi nio nym se zo nie, jak
rów nież no wy mi. Już wcze śniej
usta li li śmy z na szym no wym
tre ne rem, Woj cie chem Mat cza -
kiem li stę gra czy, któ rych chce -
my mieć u sie bie. Zo ba czy my
ile z na szych ży czeń się speł ni.
W każ dym ra zie część pla nów
już uda ło się wdro żyć w ży cie
– do da je Ber nat. KKPP

Już my ślą o no wym se zo nie

2 ma ja na sta dio nie lek ko atle -
tycz nym w So snow cu od by ły
się mi strzo stwa Pol ski w bie -
gu na 10 000 m oraz Lek ko -
atle tycz ny Pu char Pol ski. Mi -
strza mi kra ju w bie gach zo -
sta li Agniesz ka Cio łek
(AZS -AWF Wro cław) z cza -
sem 33:41.00 s oraz To masz
Szym ko wiak (LUKS Or kan
Wrze śnia) 28:41.90 s.  

W bie gu męż czyzn zwy cię -
żył Włoch Co si mo Ca lian dro,
ha lo wy mistrz Eu ro py z 2007
ro ku (28: 40.94). Mi łosz Jar -
czok (MKS -MOS Pło mień So -
sno wiec) wy ni kiem 31.27.48 s
usta no wił no wy re kord. W koń -
co wej kla sy fi ka cji za jął 18
miej sce.

W za wo dach Lek ko atle tycz -
ne go Pu cha ru Pol ski w kon kur -
sie pchnię cia ku lą trium fo wa ła
Agniesz ka Bro nisz (MKS -MOS
Pło mień So sno wiec) z wy ni -
kiem 16.38 m. Dzień wcze śniej
na so sno wiec kim obiek cie od był
się mi ting otwie ra ją cy te go rocz ny
se zon lek ko atle tycz ny. Wzię ło
w nim udział bli sko 600 za wod ni-
ków. Mi mo trud nych wa run ków
at mos fe rycz nych, przy zmien nej
po go dzie za wod ni kom uda ło się
osią gnąć sze reg war to ścio wych
wy ni ków. So sno wiec cy lek ko atle -
ci usta no wi li dwa klu bo we re kor -
dy. Ur szu la Nęc ka dy stans 2000
m prze bie gła w cza sie 6.11.94 s,
a Ma ciej Brze ziń ski 150 m
w 16.76 s. KKPP 

Inauguracja sezonu
lekkoatletycznego za nami

Niw ka wal czy o utrzy ma nie
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Ja skół ki w rę kach naj lep szych
Za koń czy ła się dru ga część kon -
kur su „Mistrz Rol nic twa i Prze -
twór stwa 2009”, w któ rym fir my
z te re nu ca łe go kra ju ubie ga ły
się w 26 ka te go riach o mia no
naj lep szej. Ka pi tu ła kon kur su
wy ło ni ła spo śród zgło szo nych
przez kon su men tów fir my, któ re
otrzy ma ły „Wy róż nie nie Ro -
ku 2009”, „Na gro dę se zo -
nu 2009” oraz „Pro dukt Ro -
ku 2009”.

Lau re aci 9 kwiet nia br. spo -
tka li się na uro czy stej Ga li wrę -
cze nia sta tu etek oraz cer ty fi ka -
tów w dą brow skiej re stau ra cji
„Ma xim”. Na gro dy wrę cza li:
Bo gu sła wa Za ród z Wy dzia łu

Ochro ny Śro do wi ska i Rol nic -
twa Urzę du Miej skie go w So -
snow cu, Edy ta Ci cho pek ze Ślą -
skiej Izby Rol ni czej oraz red.
Hen ryk Ko cot z Wy daw nic twa
Re gio ny, któ re jest or ga ni za to -
rem kon kur su.

Swo je pro duk ty za de mon -
stro wa ły: Pie kar nia -Cu kier nia A.
J. Pę giel z Kra ko wa, „Ti chy”
z Wro cła wia, „Ma zur skie Mio -
dy” ze Sta wi gu dy, „Ga ster” ze
Zbro sła wic, Za kła dy Mię sne
Do bro wol scy z Wa do wic Gór -
nych oraz „Bru spol” z miej sco -
wo ści Bru sy k. Byd gosz czy.

Po czę ści ofi cjal nej od był się
ban kiet, któ ry był oka zją do wy -

mia ny do świad czeń i po glą dów
na te mat pol skie go ryn ku rol no -
-spo żyw cze go. Na ga li swo ją obec -
ność za zna czy ło Cen trum Tar go -
wo -Wy sta wien ni cze EXPO SI LE -
SIA w oso bie dy rek to ra pro jek tu
Tar gów Rol no -Le śnych AGRO SI -
LE SI – Mag da le ny Ja kó bik.

Pa tro nat me dial ny nad im pre -
zą ob ję ła re dak cja „Ku rie ra
Miej skie go”.

Wy daw nic two Re gio ny przy -
po mi na, iż trwa gło so wa nie kon -
su menc kie dru giej edy cji kon -
kur su „Mistrz Rol nic twa i Prze -
twór stwa 2010 r.”. Szcze gó ły
na stro nie www.tu ry stycz nysz -
lak.pl. BBDD
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