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W związ ku z ob fi ty mi opa da mi
desz czu, któ re za czę ły się w po -
ło wie ma ja, wie le te re nów mia -
sta zo sta ło pod to pio nych. Z tru -
dem funk cjo no wa ła ko mu ni ka -
cja, zwłasz cza tram wa jo wa,
a w ościen nych mia stach do szło
na wet do ewa ku acji lu dzi.

Stra ża cy z so sno wiec kiej Ko -
me ndy Po wia to wej PSP mie li
peł ne rę ce pra cy. W kry tycz nym
mo men cie przez ca łą do bę mu -
sie li ochra niać miesz kań ców
mia sta w miej scach naj bar dziej
za gro żo nych po wo dzią. 

– Trud no wy li czyć wszyst kie
in ter wen cje zwią za ne z pod to -
pie nia mi – mó wi ka pi tan Da -
riusz Klusz czyk z so sno wiec kiej
Stra ży Po żar nej. – Bar dzo cięż ka

sy tu acja pa no wa ła przez kil ka
dni w Ka zi mie rzu. Mu sie li śmy
usy py wać za bez pie cze nia z wo -
rków z pia skiem, bo wie le po se -
sji by ło za gro żo nych za la niem
przez wo dy Ro wu Mor ti me row -
skie go. Ry zy ko pod to pie nia pa -
no wa ło w oko li cach ul. Szen wal -
da. Za la ny zo stał też Park Le śna
w tej sa mej dziel ni cy. Mie li śmy
też zgło sze nie o za la niu oko lic
ul. Kre so wej i Sta dio nu Lu do we -
go, ale w pierw szej ko lej no ści
wy sy ła li śmy lu dzi i sprzęt w za -
miesz ka ne te re ny, by po móc
miesz kań com. Mu sie li śmy też
uszczel niać wa ły prze ciw po wo -
dzio we na Czar nej Prze mszy
i Bry ni cy, i po tem sta le je kon -
tro lo wać, bo po ziom rzek był
bar dzo wy so ki.

Rze ki i po to ki pły ną ce przez
mia sto po kil ku dniach opa dów
prze kro czy ły stan alar mo wy.
W związ ku z za gro że niem po -
wo dzio wym przez ca łą do bę
dzia łał te le fon w Po wia to wym
Cen trum Za rzą dza nia Kry zy so -
we go w So snow cu. Pod nu me -
rem 266-52-20 od bie ra no sy gna -
ły od za nie po ko jo nych miesz -

kań ców i prze ka zy wa no je
do stra ża ków. Po wódź spa ra li żo -
wa ła też ko mu ni ka cję dro go wą
i tram wa jo wą, bo ka na li za cja nie
by ła w sta nie od pro wa dzić tak
wiel kich ilo ści wo dy. So sno -
wiec ka po li cja prze strze ga ła kie -
row ców przed utrud nie nia mi
zwią za ny mi z wy stę pu ją cy mi
za le wi ska mi na uli cach. Choć
żad na dro ga nie zo sta ła za -
mknię ta z po wo du za la nia,
w wie lu miej scach utwo rzy ły się
roz le głe ka łu że. Tak by ło mię -
dzy in ny mi na uli cach So kol -
skiej, Wo pi stów, Wi leń skiej
i na zjeź dzie z DK 94 na DK 86. 

– Od no to wa li śmy sze reg za -
kłó ceń w ru chu – in for mu je dys -
po zy tor ru chu z bę dziń skiej za -
jezd ni. – Wo da za la ła to ro wi ska
pod wia duk ta mi przy uli cach
Że rom skie go i Pił sud skie go. Ko -
mu ni ka cja mię dzy So snow cem
i Bę dzi nem przez mo ment
w ogó le nie funk cjo no wa ła, bo
po ziom wo dy na to rach był zbyt
du ży.

In nym waż nym punk tem sie -
ci tram wa jo wej, któ ry zo stał za -
la ny, unie moż li wia jąc wie lu

miesz kań com do tar cie do szkół
i miejsc pra cy był przy sta nek
pod es ta ka dą nad ul. 3 Ma ja.
Wie le przejść pod ziem nych zo -
sta ło za to pio nych pod czas ule -
wy. Wo da za la ła przej ścia
przy ul. Or lej, Pił sud skie go i 3
Ma ja. Tam tak że w ruch mu sia -
ły iść pom py służb miej skich.

Przy usu wa niu za le wów pra -
co wa ły bry ga dy Miej skie go Za -
kła du Ulic i Mo stów. Za kład do -
star czał też wor ki i to ny pia sku,
po trzeb ne stra ża kom do bu do wy
za bez pie czeń prze ciw po wo dzio -
wych. 

– Ode bra li śmy też wie le sy -
gna łów o uszko dzo nych dro gach
– in for mu je Grze gorz Bar czyk,
dy rek tor ds. tech nicz nych so sno -
wiec kie go MZU iM. – W wie lu
miej scach wo da spo wo do wa ła
wy rwy w as fal cie, gdzie in dziej
po za pa da ły się stu dzien ki od -
wad nia ją ce. Sta ra li śmy się
na bie żą co do star czać kru szy wo
by ła tać wy rwy, wie le ulic by ło
nie prze jezd nych z po wo du
ogrom nych ka łuż. Kie row cy mu -
sie li jed nak po cze kać, bo
w pierw szej ko lej no ści wy pom -

po wy wa li śmy wo dę z za la nych
to ro wisk, m.in. na ul. Ba czyń -
skie go, gdzie zo stał spa ra li żo wa -
ny ruch na li niach 21 i 26. Mo tor -
ni czy wi dząc, że szy ny za nu rzo -
ne są w wo dzie na pięć lub wię cej
cen ty me trów za trzy my wa li wo -
zy, nie chcąc za lać sil ni ków. Naj -
cięż sza sy tu acja pa no wa ła w re -
jo nie ul. Wo pi stów, tam wo da
gro zi ła wtar gnię ciem na po se sje,
więc po ma ga li śmy stra ża kom bu -
do wać wa ły. Z ko lei w re jo nie ul.
Szty gar skiej wy lał po tok Jan ki,
i sy tu acja się po wtó rzy ła.

W są sied nich mia stach do -
szło do ewa ku acji lud no ści.
W Cze la dzi swo je do my mu sie li
opu ścić miesz kań cy kil ku ulic
w po bli żu ko ry ta Bry ni cy, któ rej
po ziom prze kro czył trzy me try,
zaś w Bę dzi nie ewa ku owa no lo -
ka to rów do mów przy ul. Bar lic -
kie go. 20 ma ja przed sta wi cie le
Wy dzia łu Bez pie czeń stwa i Za -
rzą dza nia Kry zy so we go w So -
snow cu po in for mo wa li, że po -
ziom wód na rze kach uległ nie -
znacz ne mu ob ni że niu.
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Stra ża cy i służ by miej skie ra to wa ły przed „wiel ką wo dą”
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Zapraszamy na Targi Motoryzacyjne AUTO MOTO SHOW 25 – 27 czerwca 2010
m.in. Alfa Giulietta, 

BMW ActiveHybrid X6, Kia Sportage, Volvo S60

25.06.
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Uro czy sta se sja Ra dy Miej skiej

Sa mo rzą dow cy
świę to wa li
W pod nio słej at mos fe rze prze bie -
gły ob cho dy z oka zji XX -le cia Sa -
mo rzą du Te ry to rial ne go w So -
snow cu. Uro czy sto ści roz po czę ła
kon fe ren cja w Wyż szej Szko le
Hu ma ni tas, któ rą zor ga ni zo wa no
wspól nie z po słem Ja ro sła wem
Pię tą. Obec ni by li wło da rze za głę -
biow skich miast oraz par la men ta -
rzy ści z re gio nu. Na stęp nie w Te -
atrze Za głę bia od by ła się uro czy -
sta se sja Ra dy Miej skiej, na któ rej
przy po mnia no do ko na nia so sno -
wiec kie go sa mo rzą du w okre sie
dwóch de kad je go ist nie nia.
Za sym bo licz ną da tę na ro dzin pol -
skie go sa mo rzą du lo kal ne go uzna -
je się 27 ma ja 1990 r. Te go dnia
od by ły się pierw sze w po wo jen nej
Pol sce cał ko wi cie wol ne wy bo ry
do władz lo kal nych. 
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Dni Sosnowca 2010 – Przemyk, Lao Che, Voo Voo, Sztywny Pal Azji, Lipiński,
Oddział Zamknięty – Szczegóły na stronie nr 8
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W MDK Ka zi mierz od był się
Fe sti wal Pio sen ki Tę czo we Nut -
ki or ga ni zo wa ny przez Ze spół
Szkół Spe cjal nych nr 1 w So -
snow cu. Ju ry oce nia ło so li stów
w 3 ka te go riach: szko ły pod sta -
wo we, gim na zja, szko ły po nad -
gim na zjal ne. 

W kon kur sie uczest ni czy li
ucznio wie z so sno wiec kich pla -
có wek: ZSS nr 1, ZSS nr 4, ZSO
nr 5, ZSO nr 6 oraz SOSW z Ja -
worz na. Do bór re per tu aru był
do wol ny. Lau re aci w każ dej ka -
te go rii otrzy ma li dy plo my, na -
gro dy rze czo we i pa miąt ko we
sta tu et ki, a po zo sta li uczest ni cy
dy plo my, pa miąt ko we me da le

i drob ne upo min ki. Na gro dy sfi -
nan so wał Wy dział Kul tu ry
i Sztu ki Urzę du Miej skie go
w So snow cu.

Fe sti wal swo ją obec no ścią
uświet nił ze spół Sa mi. Mło dzi
so li ści i wi dow nia do sko na le ba -
wi li się przy ta kich utwo rach jak:
„La to 2000” czy „Za kręć mnie”.
Sa mi, któ rzy wy stą pi li cha ry ta -
tyw nie, lau re atów I miej sce ob -
da ro wa li sin gla mi „Ser nik”, pro -
mu ją cy mi no wą pły tę ze spo łu.
Każ dy z uczest ni ków otrzy mał
z ko lei pla kat z au to gra fa mi ze -
spo łu. Na za koń cze nie fe sti wa lu
uczest ni cy po zo wa li do pa miąt -
ko wej fo to gra fii. KKPP

Festiwal Piosenki 
Tęczowe Nutki

Sied mio let nia Ka ta rzy na Ko rus,
uczest nicz ka za jęć pla stycz nych
przy Ogni sku Pra cy Po zasz kol -
nej nr 1 w So snow cu zdo by -
ła I miej sce w edy cji pla stycz -
nej I Ogól no pol skie go Kon kur su
Ar ty stycz ne go im. Wło dzi mie -
rza Pie trza ka pt. „Ca łej zie mi
jed nym ob jąć nie moż na uści -

skiem” w Tur ku. W tym sa mym
kon kur sie wy róż nie nie przy zna -
no We ro ni ce Kra śniew skiej (8
lat). Obie lau re at ki (na zdję ciu)
roz wi ja ją swe pla stycz ne za in te -
re so wa nia i zdol no ści na za ję ciach
ko ła pla stycz ne go pod okiem ar -
ty sty pla sty ka, Mag da le ny Łuc -
kiej -Sto jek. UU

Suk ce sy wy cho wan ków OPP
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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
0044..0066.. -- 1100..0066..22001100 rr..
PPRREEMMIIEERRYY:: „GREEN ZONE”
11.00, 13.30, 16.00, 18.30, 21.00.
(Greek Zone), dramat, USA/Wielka
Brytania, od 15 lat, 115 min.
„PAN I PANI KILER”  13.00, 15.00,
19.30, 21.30.  (Killers), komedia, USA,
od 12 lat, 100 min.   
PPOOZZOOSSTTAAŁŁEE TTYYTTUUŁŁYY:: „NIANIA I
WIELKIE BUM” 9.00, 11.15, 13.30,
15.45,18.00. (Nanny McPhee And The
Big Bang), młodzież, Wielka Brytania,
od 7 lat, 109 min.
„„SSEEXX WW WWIIEELLKKIIMM MMIIEEŚŚCCIIEE 22””
12.45, 19.00, 21.45.  (Sex And The City
2), komedia, USA, do 15 lat, 120 min.
„KSIĄŻĘ PERSJI: PIASKI CZASU”

10.30, 17.00. (Prince of Persia: The
Sands of Time), przygodowy, USA, od
12 lat, 116 min.
„DISCO ROBACZKI” 9.15, 11.00,
15.30, 17.15. (Disco Ormene), dzieci,
Dania/Niemcy, b/o, 78 min.
„ROBIN HOOD” 20.15.
(Robin Hood), akcja, USA, od 15 lat,
148 min. „JAK WYTRESOWAĆ
SMOKA” 3D  9.00.
(How to Train Your Dragon), dzieci,
USA, b/o, 90 min.
W TYM TYGODNIU
REPERTUAROWYM FILMAMI
ZASTRZEŻONYMI
SĄ: „JAK WYTRESOWAĆ
SMOKA” 3D, „SEX W WIELKIM
MIEŚCIE 2”.

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 66..

15 ma ja na te re nie Szko ły Pod -
sta wo wej nr 35 w So snow cu
– Po rąb ce od był się II Fe styn Ro -
dzin ny. Pod czas im pre zy ucznio -
wie po szcze gól nych klas za pre -
zen to wa li swo je ta len ty ar ty -
stycz ne. Fe sty no wi to wa rzy szy ły
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”. Na ła -
mach „Ku rie ra Miej skie go” pi sa -
li śmy już o 200-let niej hi sto rii
szkol nic twa w tej dziel ni cy, jak
rów nież o hi sto rii sa mej szko ły,
któ ra ma już prze szło 100 lat.
Dy rek tor szko ły, Ma ria Gu zik
pre zen to wa ła sta re do ku men ty

pla ców ki, w po sta ci ar ku szy
ocen. Wie le z nich pi sa no jesz cze
cy ry li cą, kie dy szko ła znaj do wa -
ła się w car skim za bo rze. Go ście
mo gli tak że zo ba czyć po miesz -
cze nie w któ rym miesz kał Le on
Krucz kow ski.

W trak cie fe sty nu od by ły się
po ka zy jed nost ki ra tun ko wo -ga -
śni czej so sno wiec kiej Stra ży Po -
żar nej oraz po ka zy walk ry cer -
skich. 

Na fe sty nie ra zem z ucznia -
mi oraz miesz kań ca mi Po rąb ki
ba wi li się m.in.: za stęp ca pre zy -
den ta So snow ca, Zbi gniew Ja -
skier nia, prze wod ni czą cy Ko mi -
sji Kul tu ry, Spor tu i Re kre acji
Ra dy Miej skiej, Jan Bo sak oraz
in ni.

Pa tro nat me dial ny nad fe sty -
nem ob ję ła re dak cja „Ku rie ra
Miej skie go”. KKoocc

Zabawnie i rodzinnie

Koc

11 ma ja, w ra mach Spo tkań Ar -
ty stycz nych So sno wiec 2010,
od był się Ple ner Pla stycz ny. Ko -
mi sa rzem te go rocz ne go ple ne ru
był prof. Ja cek Ry ka ła. Na Spo -
tka nia zo sta li za pro sze ni ar ty ści:
Le sław Te tla, Woj ciech Skrzy -
piec, Jo an na Zdzie nic ka, Szy -
mon Ko by larz, Piotr Kos sa kow -
ski, Mi chał Mi nor, Pa weł Mi chał
Sze ibel, Mał go rza ta Ro ze nau,
Do mi ni ka Ko wy nia, Ja kub Ada -

mek, Ju dy ta Ber naś, Alek san der
Ko ze ra oraz Elż bie ta Ko ze ra.

Te go rocz ny Ple ner Pla stycz -
ny od był się pod ha słem „Su -
rów ka – So sno wiec ocza mi mło -
dych ar ty stów”, a po wsta łe pra ce
zo sta ną za pre zen to wa ne pod -
czas wy sta wy po ple ne ro wej,
któ ra od bę dzie się 17 grud -
nia 2010 r. w So sno wiec kim
Cen trum Sztu ki – Za mek Sie -
lec ki. UU

Ko lej ny Ple ner za na mi

12 ma ja w Przed szko lu Miej -
skim nr 34 w So snow cu od był
się tur niej spor to wy pod na zwą
„Za ba wy z pił ką na we so ło”,
któ re go przed szko le by ło rów -
nież or ga ni za to rem.

W im pre zie udział wzię ły so -
sno wiec kie przed szko la nr: 31,
34, 35, 46 i 53. 

Ce lem za ba wy by ło kształ to -
wa nie po sta wy współ za wod nic -
twa i zdro wej ry wa li za cji w róż -
nych kon ku ren cjach z pił ką, roz -
wi ja nie spraw no ści fi zycz nej

pod czas ćwi czeń i za baw z pił -
ką w te re nie, wy ra bia nie umie -
jęt no ści współ dzia ła nia w ze -
spo le, pod po rząd ko wa nie się
okre ślo nym nor mom i za sa dom
oraz in te gra cja dzie ci z róż nych
pla có wek oświa to wych.

Or ga ni za to rzy im pre zy za -
pew ni li uczest ni kom na gro dy dla
dru żyn ufun do wa ne ze środ ków
UM Wy dzia łu Kul tu ry Fi zycz nej,
Spor tu i Tu ry sty ki w So snow cu,
dy plo my dla dzie ci oraz po czę -
stu nek dla wszyst kich. UU

Z pił ką na we so ło
23 ma ja od był się III Tur niej
Bry dża Spor to we go Pa ra mi
o Pu char Pre zy den ta  Mia sta So -
snow ca, któ re go or ga ni za to rem
by ło Sto wa rzy sze nie Ro dzin
Abs ty nenc kich „UWOL NIE -
NIE” w So snow cu. W roz gryw -
kach wzię ły udział dwa dzie ścia
czte ry pa ry z wo je wódz twa ślą -
skie go, w tym czte ry pa ry z sek -
cji Bry dżo wej St. R. A.
„UWOL NIE NIE”.

Nad pra wi dło wym prze bie -
giem za wo dów czu wał sę dzia
Pol skie go Związ ku Bry dża
Spor to we go. Pu cha ry i na gro dy
wrę cza ła Elż bie ta Swią tek, pre -
zes klu bu.
Pu cha ry zdo by li: I miej sce pa ra
J. Pa la – R. Mer ker  z Ka to -
wic, II miej sce J. Pło cha – T. Ba -
ran z So snow ca oraz III miej sce
Z. Pa pier niak – S. Jan kow ski
rów nież z So snow ca. UU

Tur niej Bry dża Spor to we go

NNaajj lleepp sszzee ppaa rryy oottrrzzyy mmaa łłyy ppaa mmiiąątt kkoo wwee ppuu cchhaa rryy
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wywiady „Kuriera”

JJaakk ppoo ttrraa ggiicczz nneejj śśmmiieerr ccii ppoo ssłłaa
GGrrzzee ggoo rrzzaa DDooll nniiaa kkaa ii ssee nnaa ttoorr KKrryy --
ssttyy nnyy BBoo cchhee nneekk wwyy gglląą ddaa ssyy ttuu aaccjjaa
ww rree ggiioo nnaall nnyycchh ssttrruukk ttuu rraacchh PPOO??
CCzzyy zzaa nnoo ssii ssiięę nnaa jjaa kkiieeśś pprrzzee ttaa ssoo --
wwaa nniiaa,, kkttoo wwyy ssuu wwaa ssiięę nnaa ppoo zzyy ccjjęę
llii ddee rraa??
Nie ste ty po waż ne stra ty po niósł nasz re -
gion. W ka ta stro fie śmierć po nio sło
dwo je wy bit nych par la men ta rzy stów
wo je wódz twa ślą skie go. Dla mnie ta
tra ge dia ma wy miar bar dzo oso bi sty.
Bli ską ko le żan ką, z któ rą sta le współ -
pra co wa li śmy w se na cie by ła Kry sty -
na Bo che nek. Wie le go dzin prze dys ku -
to wa li śmy w po cią go wych prze dzia -
łach, jej mar szał kow skim ga bi ne cie czy
se nac kich ła wach. W swo ich dzia ła -
niach by ła per fek cjo nist ką; mia łem to
oka zję za ob ser wo wać, gdy re ali zu jąc jej
po mysł or ga ni zo wa li śmy mecz pił ki
noż nej Se na tu RP prze ciw ko se na tom
wyż szych uczel ni. Dzię ki tej ini cja ty -
wie wspar li śmy Fun da cję Ewy Błasz -
czyk „Ako go”. I choć w tym ro ku za -
bra kło Kry si do ło żę wszel kich sta rań
aby kon ty nu ować jej dzie ło i zor ga ni zu -
ję po dob ne przed się wzię cie. 
Wiel ką stra tą tak dla mnie, jak i dla
wie lu miesz kań ców Bę dzi na, Cze la dzi,
po wia tu bę dziń skie go i ca łe go Za głę bia
jest rów nież śmierć Grze go rza Dol nia -
ka. Każ dy czło wiek ma wie lu zna jo -
mych, ale nie wie lu z nich moż na na -
zwać przy ja cie lem. Grze gorz był mo im
przy ja cie lem i z je go śmier cią ni gdy się
nie po go dzę. Ode szli od nas wspa nia li
po li ty cy, praw dzi wi przy ja cie le. Trud -
no bę dzie ich za stą pić, ale na szym obo -
wiąz kiem: po li ty ków, sa mo rzą dow ców,
człon ków Plat for my Oby wa tel skiej jest
kon ty nu owa nie ich dzie ła, pra cy
na rzecz po wia tu i ca łe go Za głę bia
w opar ciu o współ pra cę i po ro zu mie nie.
Na chwi lę obec ną jest jesz cze za wcze -
śnie aby mó wić kto wy su wa się na po -
zy cję li de ra. Jest w na szym re gio nie
wie lu wy bit nych po li ty ków i naj bliż sza
przy szłość po ka że kto ją obej mie.

SSwwee ggoo cczzaa ssuu PPOO zzaa ppoo wwiiaa ddaa łłaa
mmoożż llii wwoośśćć zzllii kkwwii ddoo wwaa nniiaa SSee nnaa ttuu,,
cczzyy ttee ppllaa nnyy nnaa ddaall ssąą aakk ttuu aall nnee??
Plat for ma Oby wa tel ska nie zmie ni ła
zda nia w tym za kre sie. Po stu la ty przed -
sta wio ne przez PO jesz cze w kam pa nii
wy bor czej do ty czą ce li kwi da cji Se na tu
są na dal ak tu al ne choć wy ma ga to
zmia ny Kon sty tu cji, gdyż zgod nie
z obo wią zu ją cą, par la ment jest dwu -
izbo wy. Sejm, zwa ny izbą niż szą, zaj -
mu je się pra cą le gi sla cyj ną. Na to miast
głów nym za da niem Se na tu (izba wyż -
sza) jest po pra wia nie te go co jest
uchwa la ne w Sej mie.
Już w naj bliż szych wy bo rach do Se na -
tu Po la cy bę dą mie li szan sę za gło so wać
w okrę gach jed no man da to wych. O ile
zmia na or dy na cji wy bor czej do Sej mu
wy ma ga ła by no we li za cji kon sty tu cji, to
jed no man da to we okrę gi w wy bo rach
do Se na tu moż na wpro wa dzić zmie nia -
jąc je dy nie or dy na cję wy bor czą, tak jak
no we li zu je się in ne usta wy.

CCoo uuzznnaa jjee PPaann zzaa sswwóójj nnaajj wwiięękk sszzyy
ssuukk cceess ww PPaarr llaa mmeenn cciiee?? CCoo mmiieesszz --
kkaańń ccyy ZZaa ggłłęę bbiiaa mmoo ggąą zzaa wwddzziięę cczzaaćć
PPaańń sskkiieejj ddzziiaa łłaall nnoo śśccii??
Mo im szcze gól nym za in te re so wa niem
jest edu ka cja i sport, dla te go od po cząt -

ku mo jej pra cy par la men tar nej na le żę
do Ko mi sji Na uki, Edu ka cji i Spor tu
któ ra stwa rza mi naj lep szą moż li wość
pręż ne go dzia ła nia. Tym sa mym
w spek trum mo jej dzia łal no ści znaj du -
ją się: or ga ni za cja i roz wój ba dań na -
uko wych, sys tem kształ ce nia i wy cho -
wa nia, sys tem do sko na le nia za wo do we -
go na uczy cie li i ka dry na uko wej,
spra wy dzie ci i mło dzie ży, po rad nic two
za wo do we dla mło dzie ży oraz przy go -
to wa nie ab sol wen tów szkół śred nich
i wyż szych do za trud nie nia, kul tu ra fi -
zycz na i sport, or ga ni za cja in sty tu cji na -
uko wych i oświa to wych, współ pra ca
na uko wa z za gra ni cą. Po nad to uwa żam
za nie zbęd ne jest sta łe mo ni to ro wa nie
po trzeb pol skie go szkol nic twa. Nie spo -
sób te go do ko nać zza biur ka. Dla te go
też sys te ma tycz nie od po cząt ku mo jej
dzia łal no ści or ga ni zu ję spo tka nia z na -
uczy cie la mi szkół w okrę gu wy bor -
czym tak, aby na bie żą co de fi nio wać
pro ble my szkół i kon sul to wać kie run ki
zmian le gi sla cyj nych zmie rza ją cych
do ich za spo ko je nia. Jed ną z wie lu kon -
fe ren cji, któ re zor ga ni zo wa łem by ła
z udzia łem wi ce mi ni ster Edu ka cji Na -
ro do wej – Kry sty ną Szu mi las.
Głę bo ko po ru szy ła mnie spra wa stu den -
tów ko sme to lo gii Wy dzia łu Far ma ceu -
tycz ne go Ślą skiej Aka de mii Me dycz nej
z Od dzia łem Me dy cy ny La bo ra to ryj nej
w So snow cu, któ rzy roz po czę li stu dia
w 2004 ro ku z prze ko na niem, że moż -
li we bę dzie uzy ska nie ty tu łu ma gi stra
ko sme to lo gii. Nie ste ty w trak cie ich stu -
diów li cen cjac kich wpro wa dzo no roz -
po rzą dze nie z dnia 13 czerw ca 2006 ro -
ku w spra wie kie run ków stu diów uzna -
ją ce stu dia na kie run ku ko sme to lo gia
za wy łącz nie pierw sze go stop nia.
W wy ni ku mo jej in ter wen cji oraz wie -
lu in nych ini cja tyw pod ję tych przez re -
pre zen ta cję stu den tów ko sme to lo gii,
otrzy ma li moż li wość od by cia stu diów
dru gie go stop nia.
W li sto pa dzie ubie głe go ro ku by łem
po my sło daw cą kon fe ren cji „Wy cho wa -
nie fi zycz ne i sport w szko le”, któ rą
zor ga ni zo wa łem wspól nie z Ko mi sją
Na uki, Edu ka cji i Spor tu w gma chu Se -
na tu RP. Ce lem kon fe ren cji by ło mię -
dzy in ny mi pod su mo wa nie cy klu spo -
tkań i prze ka za nie spo strze żeń, któ ry mi
po dzie li li się dy rek to rzy szkół i na uczy -
cie le wy cho wa nia fi zycz ne go z Po wia -
tu Bę dziń skie go i So snow ca. Przede
wszyst kim za sta na wia li śmy się wspól -
nie z wy bit ny mi fa chow ca mi co moż -
na jesz cze zro bić aby za chę cić mło dych
lu dzi do czyn ne go udzia łu w za ję ciach
lek cyj nych z WF -u. 
Wśród cie kaw szych kon fe ren cji, któ re
mia łem oka zje przy go to wać z po słem
Grze go rzem Dol nia kiem w na szym
wspól nym biu rze by ło spo tka nie
z udzia łem po sła Ja nusz Pa li ko wa, któ -
re go te ma tem by ło – „Dzia ła nia Ko mi -
sji Przy ja zne Pań stwo – szan są dla pol -
skich przed się biorstw”, czy z udzia łem
Elż bie ty Bień kow skiej, Mi ni ster Roz -
wo ju Re gio nal ne go. Te ma tem od by wa -
ją cej się w So snow cu kon fe ren cji by ła
„Efek tyw ność wy ko rzy sta nia środ ków
po mo co wych Unii Eu ro pej skiej
na przy kła dzie gmin Za głę bia Dą brow -
skie go. Per spek ty wy i za gro że nia”.
Fun du sze struk tu ral ne to pod sta wo we
in stru men ty po li ty ki struk tu ral nej Unii
Eu ro pej skiej, któ rych ce lem jest wspie -

ra nie re struk tu ry za cji i mo der ni za cji
go spo da rek kra jów UE, tym sa mym
zmniej sze nie dys pro por cji po mię dzy
po zio mem roz wo ju po szcze gól nych re -
gio nów kra jów UE. Na spo tka nie przy -
by li par la men ta rzy ści oraz wój to wie,
bur mi strzo wie i pre zy den ci miast
i gmin z Za głę bia. Kon fe ren cja do ty czą -
ca moż li wo ści ab sor bo wa nia środ ków
unij nych ob fi to wa ła w wie le nie ba ga tel -
nych uwag, wło da rze miast dzie li li się
swo imi spo strze że nia mi do ty czą cy mi
ubie ga nia się o do fi nan so wa nie pro jek -
tów przy go to wa nych do re ali za cji prze -
róż nych przed się wzięć. 
Ro zu mie jąc pro blem po sza no wa nia śro -
do wi ska na tu ral ne go i re duk cji ga zów
cie plar nia nych wspól nie z Je rzym Buz -
kiem, po słem do Par la men tu Eu ro pej -
skie go, Ja nem Kur pem, pre ze sem Po łu -
dnio we go Kon cer nu Ener ge tycz ne -
go S.A. oraz Krzysz to fem Ja ło siń skim
– pre ze sem Za kła dów Azo to wych Kę -
dzie rzyn S.A., zor ga ni zo wa li śmy kon -
fe ren cję Czy sta Tech no lo gia Wę glo wa
na przy kła dzie pro jek tu re ali zo wa ne go
przez Po łu dnio wy Kon cern Ener ge tycz -
ny S.A. i Za kła dy Azo to we Kę dzie -
rzyn S.A., któ rej te ma tem by ła „Czy sta
Tech no lo gia Wę glo wa na przy kła dzie
pro jek tu re ali zo wa ne go przez PKE S.A.
i ZAK S.A.”. Ce lem te go spo tka nia by -
ła sze ro ka pro mo cja czy stych tech no lo -
gii wę glo wych na przy kła dzie pro jek tu
Kę dzie rzyn.
Nie spo sób po mi nąć zor ga ni zo wa ne go
spo tka nia z Mar szał kiem Sej mu Bro ni -
sła wem Ko mo row skim, czy wi zy ty Wi -
ce mar szał ka Se na tu RP Mar ka Ziół -
kow skie go, któ rzy go ści li w So snow cu.

CCzzyy jjaa kkoo ssee nnaa ttoorr uuttrrzzyy mmuu jjee PPaann
wwiięęźź zz lloo kkaall nnyy mmii ssaa mmoo rrzząą ddooww ccaa --
mmii?? JJaakk rree pprree zzeenn ttuu jjee PPaann iicchh iinn ttee --
rree ssyy ww SSee nnaa cciiee??
Za wsze sta ram się dbać o in te re sy na -
sze go re gio nu w Par la men cie. Czę sto
moż na to za ob ser wo wać gdy uchwa la -
ny jest bu dżet. Sku tecz nie sta ram się
wal czyć o środ ki fi nan so we dla Ślą ska
i Za głę bia. Wśród mo ich po my słów
zna la zły się mię dzy in ny mi ta kie spra -
wy jak: bu do wa gma chu wspól nej bi -
blio te ki Uni wer sy te tu Ślą skie go i Aka -
de mii Eko no micz nej w Ka to wi cach, in -
we sty cje dla Wy dzia łu Na uk o Zie mi
UŚ, roz bu do wa ter mi na lu por tu lot ni -
cze go w Py rzo wi cach, ter mi na lu
w Sław ko wie oraz bu do wy ob wod ni cy
dla Lu bliń ca i Krze pic. Uda ło się
zwięk szyć wy dat ki na Roz bu do wę Ter -
mi na lu Lot ni ska Ka to wi ce – Py rzo wi -
ce, na bu do wę ob wod ni cy mia sta Lu -
bliń ca oraz na mo der ni za cję bu dyn ku
Wy dzia łu Na uk o Zie mi Uni wer sy te tu
Ślą skie go.
Wal czy łem rów nież o środ ki na po pra -
wę stan dar dów bez pie czeń stwa, czy
mo der ni za cję dróg łą czą cych Eu ro ter -
mi nal w Sław ko wie z DK 1 i DK 49.
W cza sie kry zy su wspie ra łem rów nież
na szych lo kal nych przed się bior ców, aby
je go skut ki nie do pro wa dzi ły do ich
upad ku, a co za tym idzie – do li kwi da -
cji miejsc pra cy. Uda ło się po zy skać
środ ki na ra to wa nie Kok sow ni Przy -
jaźń Sp. z o.o. z Dą bro wy Gór ni czej czy
Fa bry kę Urzą dzeń Me cha nicz nych
„PO RĘ BA” Sp. z o.o.
Jed nym z ostat nich mo ich dzia łań by ła
or ga ni za cja spo tka nia sa mo rzą dow ców

Za głę bia Dą brow skie go. Wśród za pro -
szo nych go ści zna leź li się Wo je wo da
Ślą ski – Zyg munt Łu kasz czyk, Mar sza -
łek Wo je wódz twa Ślą skie go – Bo gu -
sław Śmi giel ski, jak rów nież par la men -
ta rzy ści. Te ma tem spo tka nia by ła, pla -
no wa na bu do wa tra sy ko le jo wej du żych
pręd ko ści łą czą cej Ka to wi ce z CMK
(po wy żej Za wier cia) prze ci na ją cej
Gmi nę Bo brow ni ki i gmi nę Mie rzę ci -
ce, a po mi ja ją cej mia sta: So sno wiec,
Bę dzin, Dą bro wę Gór ni czą i Za wier cie.

WW PPaańń sskkiicchh bbiiuu rraacchh ssee nnaa ttoorr sskkiicchh
mmiieesszz kkaańń ccyy rree ggiioo nnuu mmoo ggąą llii cczzyyćć
nnaa ppoo mmoocc pprraaww nnąą,, zz jjaa kkii mmii pprroo bbllee --
mmaa mmii pprrzzyy cchhoo ddzząą nnaajj cczzęę śścciieejj??
Od pierw szych dni dzia łal no ści mo ich
biur se na tor skich za wsze moż na by ło
uzy skać w nich bez płat ną po ra dę praw -
ną. Bez płat na po moc praw na by ła za -
wsze skie ro wa na do osób, któ re zna la -
zły się w trud nej sy tu acji ma te rial nej
lub oso bi stej, unie moż li wia ją cej sko rzy -
sta nie z od płat nej po mo cy kan ce la rii
ad wo kac kiej. Naj czę ściej zwra ca ją się
do nas oso by w po de szłym wie ku, cho -
re, któ re zna la zły się w sy tu acji kry zy -
su ży cio we go. Przy po dej mo wa niu na -
wet co dzien nych de cy zji ży cio wych
bar dzo przy dat ne jest po zna nie praw ne -
go tła sy tu acji. Lu dzie nie wie dzą, ja kie
im przy słu gu ją pra wa, więc na wet o nie
wal czą.
Dar mo we po ra dy praw ne obej mu ją ce
swym za kre sem pra wo cy wil ne,
w tym ro dzin ne (m.in. roz wód, ali -
men ty), spad ko we, po dat ko we, a tak -
że kar ne, ad mi ni stra cyj ne, pra cy i in -
ne. Po moc praw na po le ga na udzie le -
niu in for ma cji, bądź na spo rzą dze niu
pi sma obej mu ją ce go kwe stię praw ną.
Na sza po moc mo że być re ali zo wa -
na w for mie jed no ra zo wej kon sul ta cji,
jak rów nież po przez wspie ra nie pe -
ten ta w trak cie pro wa dzo ne go przez
nie go sa mo dziel nie po stę po wa nia
przed or ga nem ad mi ni stra cji lub są -
dem. Naj czę ściej zwra ca ją się oso by
po trze bu ją ce po ra dy w za kre sie pra wa
ro dzin ne go i do ty czy to spraw roz wo -
do wych i ali men ta cyj nych. Choć na -
gmin nie po ja wia ją się pe ten ci, któ rzy
po śmier ci naj bliż szych nie wie dza
jak po ra dzić so bie ze spra wa mi spad -
ko wy mi. Pa mię tam mło dą ko bie tę,
któ ra odzie dzi czy ła ma ją tek po oj cu
i oka za ło się, że mu si spła cać je go
bar dzo po kaź ne dłu gi. Nie wie dzia ła,
że mo gła od rzu cić spa dek i prze ga pi -
ła ter min, do któ re go mo gła zło żyć
od wo ła nie. 
Wie lo krot nie też zgła sza ły się oso by,
któ re pro si ły o po moc w za kre sie pra wa
pra cy po nie waż na swo jej dro dze za wo -
do wej na tknę ły się na nie uczci we go
pra co daw cę. Nie wy pła co na pen sja, za -
le głe świad cze nia, pro ble my z umo wą
i go dzi na mi nad licz bo wy mi – to pro ble -
my, któ re czę sto się po ja wia ją.
Jed na z ostat nich spraw mia ła swój fi -
nał na wo kan dzie Są du Pra cy, gdzie za -
padł po myśl ny wy rok. I tu taj na sze
wspar cie przy nio sło efekt, co nie zmier -
nie cie szy mnie, ja ki i mo ich asy sten -
tów, któ rzy po ma ga ją roz wią zy wać
wszyst kie pro ble my na szych pe ten tów.

DDzziięę kkuu jjęę zzaa rroozz mmoo wwęę..

RRoozz mmaa wwiiaałł:: TToo mmaasszz BBiiee nneekk

Wal czę o fi nan se dla Za głę bia
Roz mo wa ze ZZbbii ggnniiee wweemm SSzzaa lleeńń cceemm, Se na to rem RP



14 ma ja w Sa li Sej mu Ślą skie go
pod czas kon fe ren cji „XX Rocz -
ni ca Re sty tu cji Sa mo rzą du Te ry -
to rial ne go w Pol sce” od by ło się
wrę cze nie na gród Fun da cji Roz -
wo ju De mo kra cji Lo kal nej „Li -
der Edu ka cji Sa mo rzą do wej” dla
naj le piej szko lą cych się sa mo -
rzą dów woj. ślą skie go. Wy róż -
nie nie dla Urzę du Miej skie go
w So snow cu ode brał pre zy dent
Ka zi mierz Gór ski, któ ry wziął
udział w kon fe ren cji wraz z Mi -
cha łem Kond kiem, Se kre ta rzem
Mia sta. KKPP

Ki bi ce wście kli po de cy zji wo je wo dy o za mknię ciu „Lu do we go”

Bój o sta dion

Urząd Miej ski na gro dzo ny

czerwiec 2010 nr 64

prosto z miasta

PPrree zzyy ddeenntt SSoo ssnnooww ccaa KKaa zzii mmiieerrzz GGóórr sskkii oottrrzzyy mmaałł hhoo nnoo rroo wwee
wwyy rróóżż nniiee nniiee ddllaa mmiiaa ssttaa

Kon ster na cja, szok, złość, ta kie
uczu cia to wa rzy szy ły de cy zji, ja -
ką pod jął wo je wo da ślą ski Zyg -
munt Łu kasz czyk w spra wie za -
mknię cia sta dio nu dla ki bi ców
„Za głę bia” So sno wiec. Obu rze nie
ki bi ców by ło tym więk sze, że
mia ło to miej sce pod ko niec run -
dy wio sen nej, de cy du ją cej o ta be li
w II li dze. Wła dze „Za głę bia”
oraz ki bi ce by li tym bar dziej zbul -
wer so wa ni, że za po dob ne in cy -
den ty (po szło o za pa lo ne ra ce,
któ re ra ni ły jed ne go z ki bi ców),
in ne klu by mia ły znacz nie mniej
sro gie ka ry. 

Tym cza sem wo je wo da ślą ski,
na pod sta wie opi nii z Ko men dy
Wo je wódz kiej Po li cji w Ka to wi -
cach, ba zu ją cej na do ku men ta cji
prze sła nej przez po li cję z So snow -
ca, za bro nił ki bi com wstę pu na Sta -
dion Lu do wy, tłu ma cząc to bra -
kiem od po wied nich za bez pie czeń. 

Sa ma de cy zja zo sta ła wy da -
na w dość nie ja snych oko licz no -
ściach. Za sko czo ne ru chem wo je -
wo dy wła dze So snow ca, a tak że
po seł Ja ro sław Pię ta z PO in ter we -
nio wa li u władz wo je wódz kich.
Pre zy dent So snow ca Ka zi mierz
Gór ski, po wstęp nej roz mo wie
w urzę dzie wo je wódz kim in for -
mo wał na wet ki bi ców, że 900
z nich mo że wejść na sta dion, ale
i to by ło nie pew ne w związ ku
z bra kiem de cy zji w urzę dzie wo -
je wo dy. Oka za ło się bo wiem, że
wo je wo da w mię dzy cza sie po le -
ciał z wi zy tą do Chin, a je go za -
stęp ca Sta ni sław Dą bro wa,
po wstęp nej ana li zie za le d wie jed -
ne go praw ni ka, wstrzy mał się
z cof nię ciem de cy zji swe go prze -
ło żo ne go. Efekt jest ta ki, że na dal
(stan na 31.05. – przyp. au tor) sta -
dion jest za mknię ty dla ki bi ców. 

– Wer dykt wo je wo dy był o ty -
le szo ku ją cy, że klub „Za głę bie”
po niósł już ka rę za in cy dent
z mar ca, bo na stęp ny mecz
po tam tym zaj ściu od był się bez
ki bi ców – wy ja śnia Grze gorz Dą -
brow ski, rzecz nik pra so wy Urzę -
du Mia sta w So snow cu. – Pod kre -
ślam, że dru ga ka ra na ło żo na zo -
sta ła przez wo je wo dę na klub
dru go li go wy. Wy star czy wy brać
się na któ ryś z dru go li go wych
obiek tów, bo część z tych miejsc
trud no na wet na zwać sta dio na mi,
na któ rych go ścin nie gra „Za głę -
bie” i po rów nać je ze Sta dio nem
Lu do wym. Nasz obiekt speł nia

wszyst kie nor my sta dio nu eks tra -
li go we go. Gra ły na nim w ubie -
głym ro ku ta kie ze spo ły, jak Cra -
co via czy Wi sła. Klu by te gra ły
w pu cha rach mię dzy na ro do wych,
a me cze te od by wa ły się wła śnie
na Lu do wym, więc jak moż na na -
gle wy dać opi nię, we dług któ rej
sta dion nie speł nia norm dru go li -
go wych?

Od de cy zji wo je wo dy dy stan -
so wa li się tak że po li ty cy PO.
– Plat for ma Oby wa tel ska nie ma
nic wspól ne go z za mknię ciem sta -
dio nu. To de cy zja ad mi ni stra cyj -
na, spo wo do wa na za nie dba nia mi
pre zy den ta Ka zi mie rza Gór skie -
go – mó wił pod czas spe cjal nie
zwo ła nej kon fe ren cji Ar ka diusz
Chę ciń ski, wi ce prze wod ni czą cy
RM w So snow cu, z klu bu PO.

Ale mi mo tych za pew nień
odium de cy zji wo je wo dy od bi ło
się moc no na so sno wiec kiej Plat -
for mie, bo też wo je wo da jest
człon kiem PO. Ki bi ce dość ja sno
wy ra zi li się o tym, co my ślą na te -
mat de cy zji, i sa mej PO.

– So sno wiec ka le wi ca chcia ła
przed sta wić ki bi com za kaz wstę -
pu na sta dion, ja ko skie ro wa ny
w nią cios po li tycz ny, tym sa mym
ca łej spra wie na da jąc po li tycz ny
wy miar. Zresz tą dzia ła nia Ka zi -
mie rza Gór skie go pod ję te w spra -
wie sta dio nu by ły jak naj bar dziej
ge stem po li tycz nym, zmie rza ją -
cym do przy spo rze nia po pu lar no -
ści w wy bo rach. Tym cza sem to
je go za nie dba nia w spra wie sta -
dio nu do pro wa dzi ły do je go za -
mknię cia – mó wi Ar ka diusz Chę -
ciń ski, rad ny PO.

Nie zga dza ją się z ta ką in ter -
pre ta cją urzęd ni cy so sno wiec kie -
go ma gi stra tu. Przy ta cza ją opi nie,
że dzia ła nia władz mia sta by ły
z jed nej stro ny tro ską o stan bez -
pie czeń stwa w mie ście, z dru giej
zaś na tu ral ną re ak cją na od gór ne
in ge ro wa nie w spra wy gmin nych
obiek tów spor to wych, w do dat ku
nie spra wie dli we. 

– Trud no mó wić o upo li tycz -
nia niu spra wy przez pre zy den ta
mia sta, sko ro pre zy dent jest oso -
bą od po wia da ją cą za bez pie czeń -
stwo w mie ście, rów nież na sta -
dio nie, któ re go wła ści cie lem jest
gmi na. Kie dy pre zy dent do wia du -
je się, że na stęp ne go dnia ma się
od być naj waż niej szy dla klu bu
mecz, i ma się on od być bez ki bi -
ców, bo ta ka zo sta ła wy da na de -

cy zja przez wo je wo dę, a w do dat -
ku wszyst kie po zo sta łe me cze ko -
lej ki ma ją się od by wać bez ki bi -
ców, to pierw szą rze czą, któ rą ro -
bi pre zy dent, my śląc ka te go ria mi
go spo da rza mia sta, to in ter wen cja
u wo je wo dy – tłu ma czy Grze gorz
Dą brow ski. – Pre zy dent po go dzi -
nie od otrzy ma nia in for ma cji o za -
mknię ciu sta dio nu oso bi ście roz -
ma wiał z wo je wo dą, co od by ło się
w obec no ści świad ków. In ten cją
pre zy den ta, ja ko go spo da rza mia -
sta by ło to, by roz wście cze ni de -
cy zją wo je wo dy ki bi ce, któ rych
emo cje mo gły wy mknąć się spod
kon tro li, nie wsz czę li burd czy za -
mie szek w mie ście. Stąd na tych -
mia sto we dzia ła nia, pod ję te przez
wła dze mia sta. Ab sur dem jest
oskar żać Ka zi mie rza Gór skie go,
iż pod ję ta in ter wen cja by ła dzia ła -
niem po li tycz nym. By ły to ru chy
pre wen cyj ne i za po bie gaw cze,
dzię ki któ rym apel do ki bi ców
o za cho wa nie spo ko ju od niósł
sku tek.

Efek tem sta rań pod ję tych
przez wła dze mia sta by ła trans mi -
sja me czu, wy ku pio na w TVP
Ka to wi ce przez Urząd Miej ski.
Zgro ma dze ni przed sta dio nem ki -
bi ce, któ rzy nie mo gli wejść
na try bu ny, mo gli też obej rzeć
prze bieg spo tka nia z Gór ni kiem
Po lko wi ce na usta wio nym te le bi -
mie. 

W po nie dzia łek 17 ma ja pre -
zy dent Ka zi mierz Gór ski miał
oso bi ście in ter we nio wać u mi ni -
stra Je rze go Mi le ra z MSWiA.
Mi ni ster stwo upo waż ni ło, na pod -
sta wie roz mo wy te le fo nicz nej
Gór ski -Mi ler, by spra wą za jął się
je den z dy rek to rów de par ta men tu
w mi ni ster stwie. Jed no cze śnie
trwa ły dzia ła nia w wy mia rze lo -
kal nym. Na sta dio nie po now nie
po ja wiła się po li cyj na in spek cja,
by zba dać stan bez pie czeń stwa. 

– Kon tro la by ła dro bia zgo wa,
spraw dza no na wet stan łącz no ści
bez prze wo do wej na sta dio nie
– mó wi Pa weł Hy try, pre zes „Za -
głę bia” So sno wiec. – Co do prób
nada nia ca łej afe rze zna mion po li -
tycz nych po wiem tyl ko, że ja ko
pre zes chcę współ pra co wać ze
wszyst ki mi si ła mi w mie ście dla
do bra klu bu, nie chce my an ga żo -
wać się w po li ty kę, dla nas li czą
się roz gryw ki na mu ra wie.

TToo mmaasszz BBiiee nneekk

Ko lej ny krok w roz wo ju in fra struk tu ry

Nowe boiska już są!
W so bo tę 15 ma ja w Za gó rzu
otwar to na stęp ne bo isko zbu do -
wa ne w ra mach rzą do we go pro -
gra mu Or lik 2012. Kom pleks
spor to wy zlo ka li zo wa ny jest
przy Gim na zjum nr 9 przy ul.
Ka la gi. Je go otwar ciu to wa rzy -
szył Fe styn Ro dzin ny, a w im -
pre zie wzię li udział par la men ta -
rzy ści, przed sta wi cie władz mia -
sta oraz rad ni.

Kom pleks Bo isk Spor to wych
przy Gim na zjum nr 9 im. Ja -
na Paw ła II w So snow cu -Za gó -
rzu to dru gi Or lik w mie ście. 

– Pierw szy Or lik w mie ście
zo stał wy bu do wa ny obok Gim -
na zjum Nr 3 przy ul. Czoł gi -
stów 12 w So snow cu -Ju liu szu
– in for mu je Ka ta rzy na Sza frań -
ska z Wy dzia łu Edu ka cji. – Po -
zwo le nie na je go bu do wę wy da -
no w 2008 ro ku, oczy wi ście
obiekt speł nia wszyst kie wy mo -
gi sta wia ne przez pro gram.

Rzą do wy pro gram „Mo je
Bo isko – Or lik 2012” za kła da
wy bu do wa nie no wo cze snych,
bez piecz nych i ogól no do stęp -
nych kom plek sów spor to wo -re -
kre acyj nych. Głów ny mi ce la mi
są udo stęp nie nie dzie ciom i mło -
dzie ży no wo cze snej in fra struk tu -
ry spor to wej w ce lu ak tyw ne go
upra wia nia spor tu i roz wo ju fi -
zycz ne go pod okiem tre ne ra
– ani ma to ra oraz po pu la ry za cja
ak tyw ne go sty lu ży cia, a więc
ro dzin nych za wo dów spor to -
wych, week en dów ze spor tem
i tu ry sty ką. Pod sta wo wym wa -

run kiem przy stą pie nia do pro -
gra mu jest za ło że nie, że bu do wa
obiek tu bę dzie współ fi nan so wa -
na z bu dże tu jed nost ki sa mo rzą -
du te ry to rial ne go. W myśl pro -
gra mu bo iska ma ją być otwar te
dla wszyst kich chęt nych, a ko -
rzy sta nie z nich bez płat ne.

In we sty cja w Za gó rzu zo sta ła
po dzie lo ne na dwa eta py.
W pierw szym po wsta ło bo isko
do pił ki noż nej ze sztucz ną na -
wierzch nią tra wia stą o wy mia -
rach 30x62 m, bo isko wie lo funk -
cyj ne do gier ta kich jak siat ków ka,
ko szy ków ka i te nis o wy mia -
rach 19x32 m, a tak że za ple cze sa -
ni tar no -szat nio we. Wy bu do wa no
też no we oświe tle nie.

Łącz ny koszt pierw sze go eta -
pu wy niósł 1.010.358 zł, 
333. 000 zł  to  do fi nan so wa nie
z bu dże tu pań stwa, ko lej ne 333
tys. zło tych to do fi nan so wa nia
z bu dże tu wo je wódz twa ślą skie go. 

– W ra mach dru gie go eta pu
oraz zle co nych prac uzu peł nia ją -
cych do koń ca kwiet nia 2010 po -
wsta ła bież nia i skocz nia w dal,
rzut nia ku lą, dwa bo iska do pił ki
siat ko wej pla żo wej, plac za baw,
czte ry ob rę cze do pił ki ko szy -
ko wej. Wo kół obiek tu zo sta ła
zre ali zo wa na ma ła ar chi tek tu ra,
jak ław ki, ko sze na śmie ci, sto -
ja ki na ro we ry – in for mu je Wy -
dział Edu ka cji so sno wiec kie go
Urzę du Miej skie go. – Koszt
tych prac wy niósł 402.437 zł,
zaś pra ce uzu peł nia ją ce po chło -
nę ły 199.707 zł.

Łącz ny koszt po wsta nia
kom plek su bo isk spor to wych
to: 1.779.280,24 zł. 

W uro czy stym otwar ciu
wzię li udział m.in.: po sło wie
i se na to ro wie z Za głę bia, w tym
Ja ro sław Pię ta, pre zy dent So -
snow ca Ka zi mierz Gór ski,
prze wod ni czą cy Ra dy Miej -
skiej w So snow cu Da niel Mi -
kla siń ski, bi skup so sno wiec ki
ks. Grze gorz Ka szak oraz rad -
ni, w tym Jan Bo sak, prze wod -
ni czą cy Ko mi sji Kul tu ry, Spor -
tu i Re kre acji RM w So snow cu.

– Z obiek tu mo gą ko rzy stać
wszy scy mi ło śni cy pił ki noż -
nej, któ rzy pra gną do szli fo wać
swo je umie jęt no ści lub po pro -
stu ro ze grać mecz – wy ja śnia
Ewa Gał wa, wi ce dy rek tor
Gim na zjum nr 9. – Bo isko jest
więc do stęp ne nie tyl ko dla
uczniów na szej szko ły, lecz
dzie ci i mło dzie ży, a na wet do -
ro słych z oko li cy. Te ren bo iska
jest mo ni to ro wa ny, a w no cy
pil nu je go do zor ca. Nad har -
mo no gra mem roz gry wek czu -
wa ją na uczy cie le WF, któ rzy
przyj mu ją za pi sy od wszyst -
kich grup chcą cych ko rzy stać
z kom plek su. Cie szy nas bar -
dzo za in te re so wa nie obiek tem,
ostat nio ode bra li śmy sy gnał, że
pry wat nie chcą tu grać w pił kę
pra cow ni cy jed ne go z po bli -
skich za kła dów pra cy – do da je
wi ce dy rek tor. 

TToo mmaasszz BBiiee nneekk
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rada miejska

ZZnnaa nnee ssąą PPaańń sskkiiee zzaa bbiiee ggii
oo ppoo pprraa wwęę ssyy ttuu aaccjjii mmiieesszz kkaa --
nniioo wweejj ww SSoo ssnnooww ccuu.. CCzzyy
mmoo żżee PPaann pprrzzyy bbllii żżyyćć,, cczzyymm
oobbeecc nniiee cchhaa rraakk ttee rryy zzuu jjee ssiięę
ppoo llii ttyy kkaa mmiieesszz kkaa nniioo wwaa ggmmii --
nnyy ii jjaakk,, PPaa nnaa zzddaa nniieemm,, ppoo --
wwiinn nnaa oonnaa wwyy gglląą ddaaćć,, aabbyy
ssyy ttuu aaccjjaa bbyy łłaa ooppttyy mmaall nnaa??
Po li ty ka miesz ka nio wa w So -
snow cu spro wa dza się do po zby -
wa nia się za so bu miesz ka nio we -
go gmi ny. Od po cząt ku by łem
cał ko wi cie prze ciw ny po my sło wi
wy prze da ży lo ka li ko mu nal nych,
któ ry na ro dził się z ko ali cji PO
i SLD. O ile sta no wi sko tej
pierw szej for ma cji ro zu miem,
gdyż re pre zen tu je ona za moż niej -
szą część na sze go spo łe czeń sta,
to nie je stem w sta nie po jąć po -
glą dów SLD w tej spra wie. Par -
tia mie nią ca się le wi co wą, po da -
jąc rę kę Plat for mie Oby wa tel -
skiej, wy rze kła się swo ich
głów nych ide ałów: obro ny in te re -
sów naj uboż szych i po krzyw dzo -
nych przez los. To wła śnie dla tej
gru py miesz kań ców przez 40 lat
bu do wa no w So snow cu miesz ka -
nia ko mu nal ne. A te raz dzię ki
po li ty ce PO i SLD ty mi miesz ka -
nia mi bę dzie się ob ra cać na ryn -
ku nie ru cho mo ści. 

CCoo ww tteejj,, ttaakk ooppii ssaa nneejj pprrzzeezz
PPaa nnaa,, ssyy ttuu aaccjjii mmoo ggąą zzrroo bbiićć

mmłłoo ddzzii mmiieesszz kkaańń ccyy SSoo --
ssnnooww ccaa??
Wy ja dą, oczy wi ście nie wszy scy,
ale znacz na część na pew no.
Zresz tą dziś już ta kie wy wo dy
nie ro bią więk sze go wra że nia,
po nie waż do exo du su mło dych
osób z So snow ca już się przy -
zwy cza ili śmy. Dru ga spra wa to
kon te ne ry przy ul. Do brzań skie -
go uda ją ce miesz ka nia so cjal ne.
Ale trud no, już są, mia sto za pła -
ci ło za nie, i te raz sto ją pu ste
od pół ro ku, po nie waż ktoś
z MZZL  za po mniał o pod łą cze -
nie ener gii elek trycz nej. Ko lej ny
te mat miesz ka nio wy to re wi ta li -
za cja osie dla Rud na I. In we sty cja,
któ rej by łem i je stem go rą cym
zwo len ni kiem spa li ła na pa new -
ce, gdyż nie  wy pa lił po mysł me -
cha ni zmu sa mo fi nan su ja ce go tę
in we sty cję. Oka za ło się, że w go -
spo dar ce ryn ko wej 2 plus 2 nie
za wsze rów na się 4. Po nad to,
o ile się nie my lę, a chy ba nie, to
do dnia dzi siej sze go ta in we sty -
cja nie zo sta ła roz li czo na przez
MZBM. Trud no się jed nak te mu
dzi wić, gdy jest brak nad zo ru or -
ga nu za ło ży ciel skie go (pre zy den -
ta mia sta) nad tą spół ką. O bra ku
nad zo ru świad czy też ostat ni
przy kład: po ży cza nie pie nię dzy
przez MZBM z kon ta wspól not
miesz ka nio wych bez ich wie dzy.
Za py tał mnie pan też, jak ma wy -

glą dać po li ty ka miesz ka nio wa
gmi ny? Nor mal nie, nie wy prze -
da wać za so bów miesz ka nio wych
i w mia rę moż li wo ści bu do wać,
nie ko niecz nie du żo, ale za to sys -
te ma tycz nie. Mi mo ba ła ga nu pa -
nu ją ce go w so sno wiec kiej go spo -
dar ce miesz ka nio wej, na sta no wi -
sku za stęp cy pre zy den ta ds.
ko mu nal nych od pół to ra ro ku jest
wa kat, nie pierw szy zresz tą raz.
Przy zna ję, że nie je stem w sta nie
zro zu mieć ta kie go za rzą dza nia
mia stem.

NNiiee kkttóó rrzzyy rraadd nnii ssuu ggee rruu jjąą,, iiżż
pprrzzyy ddaa łłoobbyy ssiięę ppoo wwttóó rrzzyyćć
rree ffee rreenn dduumm nnaa ttee mmaatt wwyy wwoo --
zzuu śśmmiiee ccii zz ttee rree nnuu SSoo ssnnoo --
wwaa.. CCzzyy wwaarr ttoo?? JJaa kkiiee jjeesstt
PPaańń sskkiiee zzddaa nniiee nnaa tteenn ttee --
mmaatt??
By łem zwo len ni kiem re fe ren -
dum, któ re za koń czy ło się po -
raż ką lu dzi, któ rym spra wa czy -
ste go mia sta le ży głe bo ko
na ser cu. Nie ste ty, eki pa pre zy -
den ta wy stra szy ła się do dat ko -
wych obo wiąz ków i zro bi ła
wszyst ko, by re fe ren dum się nie
po wio dło. We dług mo jej wie -
dzy, wy nie sio nej bez po śred nio
z gma chu Sej mu kil ka dni te mu,
spra wa prze ję cia śmie ci przez
mia sto zo sta nie uła twio na usta -
wo wo. Mi mo wszyst ko ża łu ję,
że nie uda ło się te go zro bić

w So snow cu, ja ko w pierw szym
z du żych miast pol skich; tak że
dla te go, że efekt pro mo cyj ny te -
go przed się wzię cia był by z ca łą
pew no ścią bar dzo du ży. Tak się
jed nak nie szczę śli wie skła da, że
w So snow cu pro mo cja mia sta
jest te ma tem nie zna nym, wręcz
dzie wi czym, i przy naj mniej
do koń ca tej ka den cji nie mo że -
my li czyć na naj mniej sze po zy -
tyw ne zmia ny w tym za kre sie.

BBaarr ddzzoo cczzęę ssttoo zzaa bbiiee rraałł PPaann
ggłłooss ww sspprraa wwaacchh zzwwiiąą zzaa nnyycchh
zzee ssppoorr tteemm.. WW SSoo ssnnooww ccuu
ddee ccyy zzjjąą wwoo jjee wwoo ddyy zzaa mmkknniięę ttoo
SSttaa ddiioonn LLuu ddoo wwyy,, nnaa ppoo cczząątt --
kkuu mmaa jjaa nniiee cczzyynn nnyy bbyyłł bbaa sseenn
pprrzzyy uull.. ŻŻee rroomm sskkiiee ggoo.. JJaakk
PPaann ttoo sskkoo mmeenn ttuu jjee??
Na czę ścio wy re mont ba se nu
lek ką rę ką wy da no 13 mln zł.
Za ta kie pie nią dze moż na by ło
zbu do wać no wy ba sen. Tym cza -
sem po za koń cze niu re mon tu
cześć obiek tu za kry to „szma ta -
mi”, że by lu dziom oszczę dzić
wi do ku. W obec nej sy tu acji fi -
nan so wej mia sta do koń cze nie re -
mon tu ką pie li ska bę dzie moż li -
we za ja kieś 10 lat. Gdzie tu jest
lo gi ka dzia ła nia? Dwu krot ne
ska że nie wo dy gron kow cem
w od stę pie krót kie go okre su cza -
su tyl ko upew ni ło mnie w prze -
ko na niu, że wy rzu co no w bło -

to 13 mln zł. Spra wa za mknię cia
Sta dio nu Lu do we go przez wo je -
wo dę ślą skie go do dziś spę dza
mi sen z po wiek. Ten ha nieb ny
krok pod ciął skrzy dła wszyst kim
ki bi com „Za głę bia”, ale nie ste ty
rów nież pił ka rzom. Pre zy dent
Gór ski chy ba nie do strze ga wa gi
tej spra wy, bo ocho czo za brał się
do wy ko rzy sty wa nia jej do ce lów
po li tycz nych. Kreu je się na bo ha -
te ra, go to we go dla klu bu zro bić
wszyst ko, a tym cza sem tak na -
praw dę ma ło to pre zy den ta ob -
cho dzi. Przy kła dem jest te mat
prze ję cia ak cji klu bu przez mia -
sto. Trzy mie sią ce te mu Ra da
Miej ska pod ję ła sto sow ną
uchwa łę, klub cze ka, bo jest
w trud nej sy tu acji fi nan so wej,
ale pa nu pre zy den to wi się nie
spie szy.

JJaakk nnaa oobbeecc nnąą cchhwwii llęę wwyy --
gglląą ddaa sspprraa wwaa zz bbuu ddoo wwąą ttzzww..
ttaa ffllii BB ssoo ssnnoo wwiieecc kkiiee ggoo lloo ddoo --
wwii sskkaa?? OOssttaatt nniioo iinn tteerr wwee nniioo --
wwaałł PPaann ww tteejj sspprraa wwiiee..
Prze pra szam za po praw kę, ale
w spra wie ta fli B in ter we nio wa -
łem wie lo krot nie. Je śli nie ru -
szy my szyb ko z bu do wą ta fli B,
to gro zi nam dra stycz ne ogra ni -
cze nie szko le nia dzie ci i mło -
dzie ży. Dziś na jed nej ta fli Sta -
dio nu Zi mo we go gnież dżą się
za wod ni cy eks tra li gi ho ke jo wej,

gru py mło dzie żo we, ucznio wie
Szko ły Mi strzo stwa Spor to we -
go PZHL, ama to rzy ho ke ja,
sek cja łyż wiar stwa fi gu ro we go
i bar dzo licz na gru pa miesz kań -
ców Za głę bia, upra wia ją ca łyż -
wiar stwo re kre acyj ne. Ogrom -
ny tłok mo że roz ła do wać tyl ko
no wa ha la z ta flą B, ale w bu -
dże cie nie za re zer wo wa no środ -
ków, któ re są nie zbęd nym wa -
run kiem do uzy ska nia pra wie
pew ne go do fi nan so wa nia z Mi -
ni ster stwa Spor tu i Tu ry sty ki
w wy so ko ści do aż 80 pro cent!
Nie wy ko rzy sta nie oka zji
do zbu do wa nia lo do wi ska ma -
łym na kła dem miej skich środ -
ków by ło by szczy tem nie go spo -
dar no ści ze stro ny  władz mia -
sta. Dla te go kil ka dni te mu rad ni
zwó ci li się do pre zy den ta mia sta
z wnio skiem o za bez pie cze nie
w bu dże cie ko niecz nych środ -
ków na re ali za cję te go za da nia.

DDzziięę kkuu jjęę zzaa rroozz mmoo wwęę..

RRoozz mmaa wwiiaałł:: TToo mmaasszz BBiiee nneekk

20 lat sosnowieckiego samorządu
ddookkoońńcczzeenniiee zzee ssttrr 11

W kon fe ren cji w WSH wzię li
udział ba da cze re pre zen tu ją cy
na uki spo łecz ne, m.in. prof. Jan
Iwa nek i dr Mał go rza ta Do ma -
ga ła z Uni wer sy te tu Ślą skie go
oraz przed sta wi cie le ad mi ni stra -
cji sa mo rzą do wej Za głę bia. 

– Chcie li śmy za pre zen to wać
do ko na nia za głę biow skich sa -
mo rzą dów w róż nych dzie dzi -
nach po li ty ki lo kal nej, po ka zać,
co uda ło się wła dzom gmin i po -
wia tów przez 20 lat ist nie nia sa -
mo rzą du – wy ja śnia Ar ka diusz
Chę ciń ski, dy rek tor Biu ra Po sel -
skie go Ja ro sła wa Pię ty.

Na spo tka nie przy by li po sło -
wie: Wal de mar An dzel i Wi told
Kle pacz, se na to ro wie Zbi gniew
Me res i Zbi gniew Sza le niec,
rad ny sej mi ku wo je wódz kie go
Piotr Za rzyc ki, a tak że Ka zi -
mierz Gór ski, pre zy dent So -
snow ca, Zbi gniew Pod ra za,
pre zy dent Dą bro wy Gór ni czej,
Ja ro sław Ma zur, pre zy dent Za -
wier cia, bur mistrz Cze la dzi
Ma rek Mro zow ski oraz sta ro sta
bę dziń ski Adam La zar. Spo tka -
nie, po prze dzo ne wy kła da mi,
po pro wa dził po seł Ja ro sław
Pię ta. Za da wał go spo da rzom
miast py ta nia zwią za ne z ich
dzia łal no ścią, py tał o suk ce sy
i po raż ki. 

Pod czas spo tka nia pa dło też
py ta nie pod ad re sem Ka zi mie -

rza Gór skie go. Ja ro sław Pię ta
py tał o kon tro le ze stro ny Naj -
wyż szej Izby Kon tro li oraz Re -
gio nal nej Izby Ob ra chun ko wej,
któ re w cią gu ostat nie go ro ku
wie lo krot nie do ko ny wa ły kon -
tro li w So snow cu. 

– Sa mo rzą dy tłu ma czą się,
że to nie zna jo mość funk cjo no -
wa nia sa mo rzą du jest przy czy ną
kon tro li, zaś or ga ny kon tro l ne
od po wia da ją, że to sa mo rzą dy
nie po tra fią do sto so wać się
do rze czy wi sto ści i obo wią zu ją -
ce go pra wa. Jak to wy glą da
w So snow cu? – py tał po seł Pię -
ta. 

– Je ste śmy kra jem, w któ rym
zmia ny usta wo we i prze pi sów
w każ dym ro ku ma ją du ży
wpływ na dzia łal ność sa mo rzą -
du – wy ja śniał pre zy dent So -
snow ca. – Z każ dym ro kiem sa -
mo rzą dy kon tro lo wa ne są przez
co raz więk szą licz bę in sty tu cji,
któ re wcze śniej w ogó le nie zaj -
mo wa ły się tym za da niem. Jest
to po nie kąd nie zro zu mia łe, bo
na sza współ pra ca w sa mo rzą -
dzie jest tak ści słą, a do ku men -
ty na ty le jaw ne, że wszel kie
uchy bie nia mo że zna leźć ko mi -
sja re wi zyj na lub in sty tu cje, któ -
re do te go są po wo ła ne bez po -
śred nio, głów nie Re gio nal -
na Izba Ob ra chun ko wa.

Pa dło też py ta nie o sens ist -
nie nia Gór no ślą skie go Związ ku
Me tro po li tal ne go. 

– Po ro zu mie nie, któ re pod pi -
sa ło 14 gmin, jest na praw dę
wiel kim osią gnię ciem – wy ja -
śniał Zbi gniew Pod ra za. – Jest
bar dzo waż nym ru chem or ga ni -
za cyj nym i ad mi ni stra cyj nym.
Gdy by nie do ko nał się ten akt,
to dla na sze go re gio nu ozna cza -
ło by to sta gna cję, w ska li kra ju
moż na po rów nać do sy tu acji,
w któ rej Pol ska nie przy stą pi ła -
by do Unii Eu ro pej skiej.

Te go sa me go dnia w Te atrze
Za głę bia w So snow cu od by ła
się uro czy sta se sja Ra dy Miej -
skiej po świę co na re sty tu cji sa -
mo rzą du. Otwo rzył ją obec ny
prze wod ni czą cy Ra dy Miej skiej,
Da niel Mi kla siń ski. 

Na uro czy stej se sji po ja wi li
się prze wod ni czą cy Ra dy Miej -
skiej wszyst kich ka den cji
od 1990 ro ku; ko lej no: Grze -
gorz Dziu ro wicz, Bo gu sław Ka -
ba ła oraz To masz Bań bu ła.
Przy by li też daw ni pre zy den ci
mia sta Piotr Ju da i Zdzi sław
Kleszcz. Rad ny Ka rol Wi niar ski
wy gło sił od czyt pt. Hi sto ria sa -
mo rzą du te ry to rial ne go na zie -
miach pol skich na prze strze ni
dzie jów. Wspo mi na no też trud -
ne po cząt ki sa mo rząd no ści
w So snow cu. 

– Choć ist niał już sa mo rząd,
nie by ło jesz cze wów czas sto -
sow nych ustaw, któ re  re gu lo wa -
ły by je go dzia łal ność – wspo mi -
nał Grze gorz Dziu ro wicz.

– Trwa ły do pie ro roz mo wy
na ten te mat, wiec nie wia do mo
by ło, w ja kim stop niu gmi na ma
oprzeć się o środ ki wła sne,
a w ja kim o do ta cje bu dże to we.
Przed rad ny mi stał sze reg wy -
zwań, bar dzo waż nych dla funk -
cjo no wa nia mia sta, a o któ rych
nie wszy scy dziś pa mię ta ją.
Wiel ki suk ces od nie śli rad ni,
któ ry za ję li się pry wa ty za cją
han dlu, oczy wi ście mo gło to do -
ty czyć tyl ko pla có wek han dlo -
wych, któ re znaj do wa ły się w lo -
ka lach na le żą cych do mia sta.
Prze kształ ce niu mi li cji w po li cję
to wa rzy szył wzrost bez pie czeń -
stwa w mie ście, bo zo sta ło one
le piej oświe tlo ne. Po pra wie uległ
też stan opie ki zdro wot nej, bo
po go to wie prze nie sio no z uli cy
Ma ła chow skie go na Czar ną. 

Bo gu sław Ka ba ła z ko lei
wspo mniał, że ni ska fre kwen cja
jest ostrze gaw czym sy gna łem
dla so sno wi czan, któ rzy nie idąc
do wy bo rów po zba wia ją się
wpły wy na to, co dzie je się
w mie ście, a tak że dla rad nych,
któ rzy je go zda niem po win ni
zdwo ić wy sił ki w kształ to wa niu
po sta wy oby wa tel skiej miesz -
kań ców. Ko lej ny od czyt do ty -
czył cza sów bar dziej współ cze -
snych. 

– Chcia łem zwró cić uwa gę
na kil ka waż nych de cy zji i istot -
nych wy da rzeń, któ re mia ły
miej sce w la tach 1998-2002,

czy li w trze ciej ka den cji sa mo -
rzą du so sno wiec kie go – mó wił
To masz Bań bu ła. – So sno wiec
stal się w tym cza sie po wia tem
grodz kim, na mo cy ustaw wpro -
wa dza ją cych no wy po rzą dek ad -
mi ni stra cyj ny kra ju, to wte dy
wła śnie po wsta ło 16 no wych
wo je wództw. Trze cia ka den cja
by ła w za sa dzie kon ty nu acją
spraw dzo nych kie run ków i form
dzia ła nia ka den cji dru giej, oczy -
wi ście po sze rzo na o te za da nia,
któ re dyk to wa ło ży cie. To wła -
śnie w trze ciej ka den cji sa mo -
rzą du mu sie li śmy prze pro wa -
dzić dwie du że re for my. pierw -
sza do ty czy ła so sno wiec kiej
służ by zdro wia. Przy po mi nam

so bie ogrom ną pra cę i wiel ki
pa kiet uchwał zwią za nych z po -
wo ła niem no wych sa mo dziel -
nych pu blicz nych jed no stek
służ by zdro wia. Gmi na sta ła się
wów czas wła ści cie lem i or ga -
nem za ło ży ciel skim Szpi ta la
nr 1 i Szpi ta la nr 3. Dru ga re for -
ma do ty czy ła oświa ty, od szcze -
bla pod sta wo we go do szkół
śred nich. Wie le de cy zji za pa dło
od no śnie szkół śred nich i wią za -
ło się z wy bo rem kie run ków
kształ ce nia w szkol nic twie za -
wo do wym. W tym sa mym cza -
sie po wsta ły gim na zja, przez
wie lu po tem kry ty ko wa ne. 

TToo mmaasszz BBiiee nneekk

BBoo gguu ssłłaaww KKaa bbaa łłaa – Prze wod ni czą cy RM w la -
tach 1994-98 oraz 2002-06
Dzi siej szy sa mo rząd jest do stęp ny ogó ło wi oby wa -
te li. W prze ci wień stwie do te go, co dzia ło się
po pierw szej woj nie świa to wej, gdy żad nej do stęp -

no ści do sa mo rzą du nie by ło. War to też przy po mnieć, że przez trzy
pierw sze ka den cje Ra da Miej ska li czy ła 50 rad nych, dziś li czy 28.
Funk cja rad ne go cie szy się w na szym mie ście du żym za in te re so -
wa niem. Świad czy o tym licz ba kan dy da tów. W wy bo rach 1994
ro ku o je den man dat rad ne go ubie ga ło się śred nio 13 osób, w 1998
– 9, 2002 – 16. Nie ste ty, nie prze kła da się to na fre kwen cję wy bor -
czą, któ ra w So snow cu jest bar dzo sła ba i nie prze kro czy ła ni gdy 40
pro cent.

DDaa nniieell MMii kkllaa ssiińń sskkii,, obec ny Prze wod ni czą cy RM
W 1990 ro ku od by ły się pierw sze de mo kra tycz ne
wy bo ry do sa mo rzą du. Wspo mi na jąc tam te wy da -
rze nia nie moż na nie za po mnieć o So li dar no ści,
któ ra by ła ogrom nym ru chem, to on do pro wa dził

do trans for ma cji. Gdy by nie prze mia ny, do ja kich do pro wa dzi ła So -
li dar ność, pew nie da lej nie by ło by sa mo rzą du, tak jak nie by ło by
w Pol sce de mo kra cji.

Spra wy mia sta le żą mi na ser cu
Roz mo wa z rad nym MMaa cciiee jjeemm AAddaamm cceemm
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JJoo aann nnaa BBii nniieecc kkaa

Jed nym z wa run ków otrzy ma -
nia pra wa do eme ry tu ry po mo -
sto wej jest wy ko ny wa nie pra cy
w szcze gól nych wa run kach lub
o szcze gól nym cha rak te rze
przed 1 stycz nia 1999 r. Wpro -
wa dze nie da ty gra nicz nej
wzbu dza ło wśród nie któ rych
za in te re so wa nych wąt pli wo ści,
po nie waż np. oso ba, któ ra zo -
sta ła za trud nio na do wy ko ny -
wa nia ta kiej pra cy 31 grud -
nia 1998 r. bę dzie mia ła moż li -
wość uzy ska nia wspo mnia ne go
świad cze nia, na to miast ta, któ ra
pod ję ła te go ro dza ju pra cę dwa
dni póź niej – już nie. 

Pro blem zo stał osta tecz nie
roz strzy gnię ty w mar cu br., kie -
dy Try bu nał Kon sty tu cyj ny
orzekł: wpro wa dze nie da ty gra -
nicz nej jest zgod ne z usta wą za -
sad ni czą. Bo wiem tyl ko oso by,
któ re zde cy do wa ły się na za trud -
nie nie w szcze gól nych wa run -
kach lub o szcze gól nym cha rak -
te rze przed 1 stycz nia 1999 r.,
czy li przed wej ściem w ży cie re -
for my eme ry tal nej, mu szą być
trak to wa ne ina czej, niż ci, któ rzy
już wie dzie li o no wych prze pi -
sach. 

Przy po mnij my – czym jest
eme ry tu ra po mo sto wa.

Otóż świad cze nie to, po -
dob nie jak wcze śniej sza eme -
ry tu ra, jest przy zna wa ne

przed ukoń cze niem usta wo we -
go wie ku eme ry tal ne go, czy -
li 60 lat w przy pad ku ko biet
i 65 lat w przy pad ku męż -
czyzn. Eme ry tu ry po mo sto we
ad re so wa ne są do osób uro dzo -
nych po 31 grud nia 1948 r.,
któ re wy ko ny wa ły pra cę
w szcze gól nych wa run kach lub
o szcze gól nym cha rak te rze, ale
nie mo gły otrzy mać wcze śniej -
szej eme ry tu ry na pod sta wie
obo wią zu ją cych wów czas prze -
pi sów.

Cho dzi o oso by, któ re
przed 1 stycz nia 2009 r. nie speł -
ni ły wa run ków do uzy ska nia
wcze śniej szej eme ry tu ry na sta -
rych za sa dach i nie speł nia ją
rów nież wa run ków do przy zna -
nia eme ry tu ry na pod sta wie
art. 184 usta wy eme ry tal nej,
gdyż do koń ca 1998 r. nie zdo -
ła ły udo wod nić wy ma ga ne go
sta żu pra cy.

Pra cow nik, któ ry ubie ga się
o pra wo do eme ry tu ry po mo sto -
wej, po wi nien przede wszyst kim
wy ka zać 20-let ni staż pra cy
w przy pad ku ko biet i 25-let ni
w przy pad ku męż czyzn, w tym
co naj mniej 15 lat pra cy
w szcze gól nych wa run kach lub
o szcze gól nym cha rak te rze. Po -
nad to wy ma ga ne jest roz wią za -
nie umo wy o pra cę.

Usta wa o eme ry tu rach po -
mo sto wych de fi niu je po ję cie
prac w szcze gól nych wa run -
kach, de fi niu jąc m.in., że są to
pra ce zwią za ne z czyn ni ka mi
ry zy ka, któ re z wie kiem mo gą
z du żym praw do po do bień stwem
spo wo do wać trwa łe uszko dze nie
zdro wia i są wy ko ny wa ne
w trud nych wa run kach śro do wi -
ska pra cy, m.in. pod zie mią,
na wo dzie i pod wo dą, w po wie -
trzu i w wa run kach go rą ce go
i zim ne go mi kro kli ma tu. Z ko lei
pra ce o szcze gól nym cha rak te -
rze to we dług usta wy pra ce wy -
ma ga ją ce szcze gól nej od po wie -
dzial no ści al bo szcze gól nej
spraw no ści psy cho fi zycz nej,
któ rych moż li wość na le ży te go
wy ko na nia zmniej sza się
przed osią gnię ciem po wszech -
ne go wie ku eme ry tal ne go.

Na pod sta wie Ko mi sji Eks -
per tów Me dy cy ny Pra cy zo sta ły
opra co wa ne wy ka zy prac
w szcze gól nych wa run kach lub
o szcze gól nym cha rak te rze uję -
te w za łącz ni kach 1 i 2 usta wy
o eme ry tu rach po mo sto wych.
Do pierw szych za li czo no m.in.
nie któ re pra ce w hut nic twie, lot -
nic twie, por tach mor skich. Oso -
by wy ko nu ją ce pra ce o szcze -
gól nym cha rak te rze to m.in. pi -
lo ci stat ków po wietrz nych,
kie row cy au to bu sów, człon ko -
wie ze spo łów ra tow nic twa me -
dycz ne go, na uczy cie le za trud -
nie ni w szkol nic twie spe cjal -
nym. 

Po mo stów ki a da ta gra nicz na
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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
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reklama
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3 – go Maja 35a

3 – go Maja 15/I

3 – go Maja 15/I

Targowa 16

Sobieskiego 3b

Komandosów 5

Saperów 5,5a 

Dobrzańskiego 124  I p. 

Orląt Lwowskich 18

Królowej Jadwigi 2

1 – go Maja 40

Kaliska 20
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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, 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

elektryczna Instalacja

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 od strony frontowej budynku. Instalacja elektryczna do sprawdzenia

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.

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

„Tu taj ko bie ty sta ją się ma ma -
mi” – mó wił bp Grze gorz Ka -
szak. 26 ma ja, w Dzień Mat ki
zło żył naj lep sze ży cze nia
wszyst kim ma mom, od wie dza -
jąc od dzia ły po łoż ni cze w Szpi -
ta lu Miej skim nr 2 w So snow cu.
Wi zy ta bi sku pa by ła du żym, ale
bar dzo mi łym, za sko cze niem.
Bp Grze gorz Ka szak od wie dził
wszyst kie sa le, skła da jąc ma -
mom naj lep sze ży cze nia i bło go -
sła wiąc ich dzie ci. 

– Naj ser decz niej sze ży cze -
nia kie ru ję do wszyst kich ma tek
z te go szcze gól ne go miej sca, ze
szpi ta la. Tu taj przy cho dzą
na świat upra gnio ne ma leń stwa,
tu taj ko bie ty sta ją się mat ka mi.

Jed no cze śnie jest to miej sce,
gdzie je śli wy stę pu ją kom pli ka -
cje to ko bie ty mo gą zna leźć fa -
cho wą po moc, wspar cie i opie -
kę. Wszyst kim ma mom skła -
dam naj lep sze ży cze nia. Niech
ni gdy nie brak nie na ich twa -
rzach uśmie chu, niech się ra du -
ją i cie szą ze swo ich po ciech,
niech do zna ją wdzięcz no ści
od swo ich dzie ci, niech za wsze
bę dą ota cza ne cie płem ży cia ro -
dzin ne go, a tak że niech Pan
Bóg zsy ła zdro wie i wszyst kie
po trzeb ne ła ski do te go, by by ły
szczę śli we. Jed no cze śnie pra -
gnę za pew nić wszyst kie ma my
o swo jej mo dli twie oraz od dać
je w opie kę Pa ni Prze naj święt -

szej – po wie dział so sno wiec ki
bi skup. 

– Pier wot nie bp Grze gorz
Ka szak miał być na tym od dzia -
le z oka zji Dnia Cho re go. Cią ża
nie jest jed nak cho ro bą, dla te go
ksiądz bi skup po pro sił, by to
spo tka nie prze ło żyć wła śnie
na Dzień Mat ki – wy ja śnia ks.
Ja ro sław Kwie cień. AARRCC

Bi skup u mam



Je dy ny w Za głę biu Pod od dział
Oku li sty ki Dzie cię cej dzia ła od
koń ca kwiet nia w Wo je wódz kim
Szpi ta lu Spe cja li stycz nym nr 5
im. św. Bar ba ry w So snow cu.
Pod od dział li czy 6 łó żek ulo ko wa -
nych w dwóch, spe cjal nie za aran -
żo wa nych sa lach – chło pię cej
i dziew czę cej.

Pod od dział to nie je dy na no -
wość w so sno wiec kiej oku li sty ce.
Po ja wił się tak że no wo cze sny Ze -
spół Za bie go wy, dzię ki cze mu pa -
cjen ci nie bę dę prze wo że ni przez
ca ły szpi tal do Cen tral ne go Trak -
tu Ope ra cyj ne go. Naj więk szą
„gwiaz dą” ze spo łu jest praw do po -
dob nie Con stel la tion – plat for ma
do chi rur gii przed nie go i tyl ne go
od cin ka oka. Con stel la tion Vi su al
Sys tem przez fa chow ców by wa
na zy wa ny „kom baj nem oku li -
stycz nym”. Je go kon struk cja opie -
ra się na in te gra cji wszyst kich ak -
ce so riów po trzeb nych w chi rur gii
przed nie go i tyl ne go od cin ka oka

w jed nej obu do wie. To pierw sze
te go ty pu urzą dze nie w Pol sce.
Swo imi pa ra me tra mi prze wyż sza
wszyst kie sto so wa ne w tej chwi li
apa ra ty uży wa ne przez oku li stów. 

Con sta la tion stwa rza zu peł nie
no we moż li wo ści mi kro chi rur go -
wi ope ru ją ce mu we wnę trzu gał ki
ocznej (na cie le szkli stym i siat -
ków ce), co w pro sty spo sób po -
zwa la uzy skać du żo lep sze wy ni -
ki. Za bie gi we wnę trzu oka przy -
po mi na ją po ru sza nie się w
prze strze ni pod wod nej, dla te go
chi rurg po trze bu je do dat ko we go
wspar cia. Con stel la tion dys po nu je
cho ciaż by spe cjal nym ty pem
oświe tle nia tzw. ży ran do lo wym
po zwa la ją cym na rów no mier ne
do świe tle nie ope ro wa nej prze -
strze ni. – Zgod nie z na zwą w oku
za kła da my coś na kształt ży ran do -
la, któ ry oświe tla ca łą prze strzeń
rów no mier nym na tę że niem świa -
tła. Dzię ki te mu chi rurg ma kom -
fort pra cy i wi dzi wszyst ko tak, jak

w do brze oświe tlo nym po miesz -
cze niu – mó wi Da riusz Do bro wol -
ski, kie row nik so sno wiec kiej Oku -
li sty ki. 

Wśród no wych sprzę tów za in -
sta lo wa nych nie daw no w Od dzia -
le Oku li sty ki znaj du je sie tak że
mi kro skop ope ra cyj ny Lu me ra T.
Je go ce chy to wy so ka ja kość ob -
ra zu, peł na ar chi wi za cja da nych,
uwi dacz nia też tyl ny od ci nek oka.

– Szpi tal mo że po szczy cić się
też ta ki mi urzą dze nia mi jak spek -
tral ne OCT do dia gno sty ki przed -

nie go i tyl ne go od cin ka oka – do -
sko na łe na rzę dzie w dia gno sty ce
scho rzeń siat ków ki i ner wu
wzro ko we go – do da je Mi ro sław
Ru sec ki, rzecz nik pra so wy WSS
nr 5.  – Na sza wer sja ma przy -
staw kę do dia gno sty ki przed nie go
od cin ka i ro gów ki. To zu peł nie
no wa ja kość w  jed nej obu do wie.
Ma my też to po graf ro gów ko wy
do dia gno sty ki za bu rzeń kształ tu
ro gów ki, ze staw na rzę dzi do ke ra -
to pla sty ki – moż na dzię ki nim
wy ko nać każ dy typ prze szcze pu,

USG, apa rat do znie czu leń dla
dzie ci i do ro słych. Wzbo ga ci li -
śmy się tak że o pięć lamp szcze li -
no wych, któ re za po mo cą sil ne go
źró dła świa tła po łą czo ne go z mi -
kro sko pem ro gów ko wym, po zwa -
la ją na ba da nie przed nie go od cin -
ka oka: po wiek, twar dów ki, spo -
jó wek, tę czów ki, so czew ki i
ro gów ki. Dzię ki nim moż na wy -
kryć mię dzy in ny mi za ćmę – do -
da je Mi ro sław Ru sec ki. 

TToo mmaasszz BBiiee nneekk

prosto z miasta czerwiec 2010 nr 6 7

reklama

reklama reklama

Na jed nym bi le cie przez Śląsk i Za głę bie

Udo god nie nie dla pa sa że rów
Od 1 czerw ca w re gio nie za czął
obo wią zy wać no wy bi let, któ re -
go po sia dacz mo że ko rzy stać
z jeż dżą cych po Me tro po lii Si le -
sia po cią gów oso bo wych, tram -
wa jów oraz au to bu sów KZK
GOP. In no wa cja to efekt pod pi -
sa nych w ma ju umów mię dzy
prze woź ni ka mi. Po dob ne roz -
wią za nia obo wią zu ją już w sto -
li cy oraz w Trój mie ście.

13 ma ja w gma chu Sej mu
Ślą skie go w Ka to wi cach od by ło
się pod pi sa nie po ro zu mie nia
na re ali za cję pro gra mu ofer ty
spe cjal nej „Me tro po li tal ny bi let
mie sięcz ny”. Stro na mi za war tej
umo wy są KZK GOP oraz PKP
Prze wo zy Re gio nal ne. To wyj -
ście na prze ciw po trze bom pa sa -
że rów. Wcze śniej oso ba po ru sza -
ją ca się w ob rę bie za głę biow -
skich i ślą skich miast, ko rzy sta jąc
z tram wa jów i au to bu sów oraz
po cią gów oso bo wych, mu sia ła
ku po wać róż ne bi le ty. Do dat ko -
wo od mien ne bi le ty au to bu so we
funk cjo nu ją w Ty chach czy Mi -
ko ło wie, a jesz cze in ne w Ja worz -
nie. Choć ten po rzą dek bę dzie
na dal utrzy ma ny, oso ba na rze ka -
ją ca na róż no rod ność bi le tów bę -
dzie mo gła uła twić so bie ży cie

ku pu jąc je den bi let upraw nia ją -
cy do jaz dy roż ny mi środ ka mi
ko mu ni ka cji. 

– Trans port pu blicz ny to wy -
znacz nik no wo cze sno ści. Wspól -
ny bi let na to miast to je den z fun -
da men tów sys te mu zin te gro wa -
ne go trans por tu pu blicz ne go,
dla te go jest tak waż ny dla ca łe go
wo je wódz twa ślą skie go – po wie -
dział pod czas pod pi sy wa nia
umo wy Piotr Spy ra, czło nek Za -
rzą du Wo je wódz twa Ślą skie go.

Bi let me tro po li tal ny – oprócz
wy go dy – to rów nież oszczęd -
ność, gdyż koszt bi le tu nie bę -
dzie su mą kosz tów bi le tów tych
prze woź ni ków. By uatrak cyj nić
ofer tę i za chę cić pa sa że rów
do jak naj szer sze go wy ko rzy sta -
nia sie ci i in fra struk tu ry oraz
moż li wo ści prze wo zo wych środ -
ków trans por tu pu blicz ne go, za -
rów no KZK GOP, jak i Prze wo -
zy Re gio nal ne przy kon stru owa -
niu umo wy udzie li ły ra ba tu

od pod sta wo wej ce ny swo ich bi -
le tów. W su mie koszt bi le tu me -
tro po li tal ne go bę dzie niż szy, niż
za kup osob nych bi le tów KZK
GOP i bi le tu ko le jo we go o 20
pro cent. 

– Do stęp ne bę dą rów nież
ulgo we me tro po li tal ne bi le ty
mie sięcz ne – in for mu je Alek -
san dra Ma rzyń ska, rzecz nik pra -
so wy Urzę du Mar szał kow skie -
go. – W za leż no ści od upraw -
nień przy słu gu ją cych pa sa że rom
bę dzie moż na ku pić bi le ty zniż -
ko we na prze jaz dy za rów no po -
cią ga mi RE GIO (37 pro cent, 49
pro cent i 78 pro cent), jak i po jaz -
da mi KZK GOP (50 pro cent).
Przy go to wa ne zo sta ły rów nież
od po wied nie bi le ty dla pa sa że -
rów, któ rzy nie po sia da ją upraw -
nień do ulg przy prze jaz dach po -
cią ga mi, na to miast są upraw nie -
ni do prze jaz dów ulgo wych
ko mu ni ka cją KZK GOP (bądź
na od wrót). Bi le ty bę dą wy da -
wa ne na okres mie sią ca od dnia
za ku pu, w od róż nie niu od ty po -
wych bi le tów mie sięcz nych,
waż nych tyl ko w tym mie sią cu
na ja ki zo sta ły ku pio ne.

Wpro wa dze nie bi le tów me -
tro po li tal nych spo ty ka się z po -

zy tyw nym przy ję ciem ze stro ny
więk szo ści pa sa że rów. 

– Uwa żam, że ta ki bi let jest
do brym po my słem – mó wi
Woj ciech Szu ba z So snow ca.
– Stu diu ję w Ka to wi cach,
a część ro dzi ny, któ rą czę sto od -
wie dzam miesz ka w Ty chach.
Ko rzy sta jąc cza sa mi z kil ku
środ ków trans por tu dzien nie
trze ba ku po wać róż ne bi le ty,
a przez ko lej ki przy ka sach
na dwor cach już nie raz uciekł
mi sprzed no sa po ciąg.

Bi le ty sprze da wa ne bę dą
w ka sach Prze wo zów Re gio nal -
nych, co ozna cza, że moż na je
bę dzie na być na dwor cach PKP.
Są to bi le ty imien ne, pa sa żer zo -
bo wią za ny bę dzie do czy tel ne go
i trwa łe go wy peł nie nia da nych
wła ści cie la oraz na zwy wy bra -
ne go przez po dróż ne go mia sta
(gmi ny), na te re nie któ re go li nie
au to bu so we i tram wa jo we są ob -
słu gi wa ne przez KZK GOP.
Trze ba bę dzie rów nież pa mię tać
o wpi sa niu na bi le cie nu me ru
do ku men tu ze zdję ciem, któ ry
bę dzie umoż li wiał stwier dze nie
da nych po dró żu ją ce go.

TTeekksstt ii ffoo ttoo:: TToo mmaasszz BBiiee nneekk
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Znów hor ror
na ko lei
Od po cząt ku ma ja pa sa że ro wie
ko rzy sta ją cy z usług ko lei ma ją
pro ble my z do tar ciem do pra cy
czy szko ły. To efekt dłu gów
spół ki In ter Re gio wo bec PKP
Pol skie Li nie Ko le jo we. Z po wo -
du nie uisz czo nych opłat za ko -
rzy sta nie z to ro wisk na że la zne
szla ki, nie zo sta ło wpusz czo -
nych 48 po cią gów, choć po cząt -
ko wo licz ba ta mia ła być na wet
trzy krot nie więk sza.

4 ma ja Pol skie Li nie Ko le jo -
we za mknę ły to ry dla nie mal 50
po cią gów In ter Re gio, z któ rych
ko rzy sta li m.in. pa sa że ro wie od -
jeż dża ją cy i przy jeż dża ją cy
do So snow ca. O od wo ła nych
kur sach in for mo wa no na sta -
cjach przez me ga fo ny. Fru stra cja
pa sa że rów się gnę ła ze ni tu, bo
w miej sce od wo ła nych po cią gów
nie po ja wi ły się in ne moż li wo ści
kon ty nu owa nia po dró ży. Wie le
osób utknę ło na dwor cach, ocze -
ku jąc go dzi na mi na od jazd na -
stęp ne go po cią gu. Szan sa na po -
pra wę sy tu acji po ja wi ła się gdy
spół ka In ter Re gio ure gu lo wa ła
część bli sko 230-mi lio no we go
dłu gu za ko rzy sta nie z to rów.
Część skła dów wró ci ła na to ry
w week end 14 – 16 ma ja. Wciąż
jed nak nie ja sna jest przy szłość
tych po łą czeń, trwa ją roz mo wy
przed sta wi cie li Prze wo zów Re -
gio nal nych i Pol skich li nii Ko le -
jo wych.

Iry ta cję po dróż nych wzbu dza
też za po wiedź kło po tów in nej
spół ki ko le jo wej, Ta nich Li nii
Ko le jo wych. Do tej po ry prze -
jaz dy TLK by ło dla pa sa że rów
wy bie ra ją cych się w dłuż sze tra -
sy in te re su ją cą al ter na ty wą, wo -
bec dwu krot nie droż szych eks -
pre sów In ter ci ty. Po cią ga mi
TLK jeź dzi w na szym re gio nie
wie le osób, skła dy te są do brym
po łą cze niem na kie run ku Za -
wier cie – So sno wiec. Tym cza -
sem wła dze spół ki In ter ci ty za -
po wia da ją li kwi da cję 50 po łą -
czeń TLK, tak że w na szym
re gio nie. TTBB

Oku li sty ka po re mon cie 



„Sta nie się tak...”
Pią tek – 04. 06. 2010 – Sce na w Par ku Sie lec kim
„Sta nie się tak...”. To czo łów ka wy ko naw ców pol skiej sce ny roc ko wej i am bien to wej. Znaj -
dzie się tu miej sce dla ze spo łów z na sze go re gio nu, wy ko naw ców pro mu ją cych swo je naj -
now sze pły ty, a zwień cze niem dnia bę dzie ju bi le uszo wy kon cert naj więk szej gwiaz dy pol -
skiej mu zy ki roc ko wej:

• 16.00 Mu ario lan za
• 17.00 Ca ła Gó ra Bar win ków
• 18.00 Re na ta Prze myk
• 19.00 Lao Che
• 20.30 Voo Voo ju bi le usz 25. le cia

Sztu ka uli cy – mu zy ka na uli cy:

Pią tek – 04. 06. 2010
W ro ku 2009 mie li śmy moż li wość za pre zen to wa nia pro gra mu SZTU KA  NA  ULI -
CY – pod wio dą cym ty tu łem TA NIEC NA ULI CY. Rok 2010 chcie li by śmy po świę cić mu -
zy ce i wszyst kie dzia ła nia za ty tu ło wać MU ZY KA NA ULI CY.
MU ZY KA NA ULI CY to nie sa mo wi ta róż no rod ność ga tun ków mu zycz nych pre zen to wa -
nych przez gro no wy ko naw ców. W trak cie te go dnia na uli cach So snow ca spo tka my, sa mot -
nych ulicz nych graj ków, mu zycz ne ze spo ły, chór, or kie strę dę tą, ka pe lę po dwór ko wą, bęb -
nia rzy, DJ -ów oraz mło de go Pia ni stę, któ ry utwo ry Cho pi na za gra Ja no wi Kie pu rze i ten
frag ment wie czo ru bę dzie no sił ty tuł „Kie pu ra słu cha Cho pi na”.
Sy gna łem do roz po czę cia MU ZY KI NA ULI CY i DNI SO SNOW CA 2010 – bę dzie od sło -
nię cie „ży we go po mni ka, ży we go mu zy ka Ry szar da Ba zar ni ka”. Miej scem dzia ła nia bę dzie
cen trum mia sta z uwzględ nie niem w tym ro ku po raz pierw szy – prze strze ni po mię dzy uli -
ca mi Dę bliń ską, Ko łą ta ja a Sa do wą – to tu taj stwo rzy my „Wi nyl Stre et Par ty” oraz Par ku
Kre so we go gdzie zo sta ną stwo rzo ne „Mu zycz ne Ogro dy”.

• 14.00 warsz ta ty mu zycz ne – Ry szard Ba zar nik
• 14.30 Ka pe la Po dwór ko wa – oko li ce ul. War szaw skiej i Mo drze jow skiej
• 15.45 Oficjalne otwarcie Dni Sosnowca – odsłonięcie pomnika – ul. Warszawska
• 16.00 Chór na scho dach – Plac Stu le cia
• 16.30 Or kie stra na scho dach – Plac Stu le cia
• 18.00 Ka pe la Po dwór ko wa – oko li ce ul. War szaw skiej i Pił sud skie go
• 19.00 Wi nyl stre et par ty – Plac Ćwier ka
• 21.00 Kie pu ra słu cha Cho pi na – Plac Stu le cia

„Wol ność, ko cham i ro zu miem...” 
So bo ta – 05. 06. 2010 – Sce na w Par ku Sie lec kim
To kon cert nie po wta rzal ny. Na jed nej sce nie spo tka ją się wy ko naw cy zwią za ni z ru chem
wol no ścio wym w la tach 80. To ich pio sen ki od po nad 20 lat obec ne są w na szym ży ciu:
• 16.00 Ró że Eu ro py
• 17.30 Od dział Za mknię ty
• 18.30 Sztyw ny Pal Azji
• 19.30 Ko bra noc ka
• 20.30 To masz Li piń ski
• 21.00 Mu zycz na For ma cja So sno wiec 2010

Ro dzin ny Pik nik Mi strzow ski

Nie dzie la – 06. 06. 2010 – Park Sie leck
To oka zja dla ca łych ro dzin do spo tka nia się z naj więk szy mi gwiaz da mi pol skie go spor tu.
Wśród go ści znaj dą się nie tyl ko mi strzo wie świa ta, ale też wy bit ni olim pij czy cy.

• 10.00 – Otwar ty Tur niej Pla żo wej Pił ki Siat ko wej – pro wa dzi MO SiR So sno wiec
• 11.30 – Kon kurs pod no sze nia na drąż ku
• 12.00 – Kon kurs wy ci ska nia sztan gi w le że niu
• 12.30 – Kon kurs pod no sze nia od waż ni ka
• 13.00 – Pił ka Noż na – APN
• 13.30 – Mi strzow skie po ka zy w tra ilu ro we ro wym TE AM KOXX PL
• 13.45 – Po ka zy tri ków pił kar skich Fre esty le Fo ot ball – Krzysz tof Go lon ka „Cly de”
• 14.00 – Tur niej Siat ków ki Pla żo wej Dziew cząt, Dą bro wa Gór ni cza – My sło wi ce – So sno -
wiec – ko men tu je Mag da le na Śli wa, Klau dia Car los i Ra fał Pa ty ra. Or ga ni za cja tur nie ju
MO SiR So sno wiec.
• 14.20 – Tur niej Ko szy ków ki – 3-oso bo wej – pro wa dzi KS JAS FBG
• 14.30 – Baj ka lal ko wa JAŚ i MAŁ GO SIA – ucznio wie Ze spo łu Szkół Spe cjal nych nr 2
• 15.00 – Mi strzow skie po ka zy w tra ilu ro we ro wym TE AM KOXX PL
• 15.15 – Po ka zy tri ków pił kar skich Fre esty le Fo ot ball – Krzysz tof Go lon ka „Cly de”
• 15.30 – Szko ła klau nów na sce nie
• 16.00 – Mi strzow skie po ka zy w tra ilu ro we ro wym TE AM KOXX PL
• 16.15 – Po ka zy tri ków pił kar skich Fre esty le Fo ot ball – Krzysz tof Go lon ka „Cly de”
• 16.30 – Fi nał Tur nie ju Siat ków ki Pla żo wej Dziew cząt, Dą bro wa Gór ni cza – My sło wi ce
– So sno wiec – ko men tu je Mag da le na Śli wa, Klau dia Car los i Ra fał Pa ty ra. Or ga ni za cja tur -
nie ju MO SiR So sno wiec.
• 16.30 – Po kaz sztuk wal ki JU DO, JU IT SU – KS Bu dow la ni
• 17.00 – Roz mo wa z re kor dzi stą Świa ta w pły wa niu na dy stan sie 1500m osób nie sły szą cych
– Ar tu rem Pió ro
• 17.15 – Mi ni re ci tal – Klau dii Ku la wik
• 17.30 – Roz mo wa z...........
• 17.45 – Kon cert gru py NA TA NEL
• 18.45 – Mi strzow skie po ka zy w tra ilu ro we ro wym TE AM KOXX PL
• 19.00 – Pokazy trików piłkarskich Freestyle Football – Krzysztof Golonka „Clyde”
• 19.15 – Pre zen ta cja lau re atów na gro dy Pre zy den ta Mia sta So snow ca w dzie dzi nie Spor tu
za rok 2009 – Ada ma Pa cho łek, Krzysz tof Brzo zow ski
• 19.30 – Kon cert  An drzej Si ko row ski i Ma ja Si ko row ska – ro dzin ne spra wy

15 ma ja mia ła miej sce te go rocz -
na edy cja No cy w Mu zeum. Cy -
klicz na im pre za kul tu ral na, po -
le ga ją ca na udo stęp nia niu mu ze -
ów, ga le rii i in sty tu cji kul tu ry
bez po bie ra nia opłat, w wy bra -
nym dniu w ro ku, w go dzi nach
noc nych, z ro ku na rok cie szy się
co raz więk szym za in te re so wa -
niem. Nie tyl ko w na szym mie -
ście, ale na ca łym świe cie. 

W So snow cu w wy da rze niu
uczest ni czy ło Mu zeum i So sno -
wiec kie Cen trum Sztu ki Za mek
Sie lec ki. Po nad to Gru pa Ini cja -
tyw na Za gór skie go Sto wa rzy -
sze nia Re gio nal ne go „Pa kosz ni -
ca” zor ga ni zo wa ła dla miesz -
kań ców wy ciecz kę „Za gó rze
wie czo ro wą po rą”, pod czas któ -
rej moż na by ło się za po znać
z miej ski mi za byt ka mi, le gen da -

mi i hi sto rią. Pod czas im pre zy
uczest ni cy zwie dza li m.in.: za -
gór ski gró dek ry cer ski, ko ściół
św. Jo achi ma i po bli ską ka pli cę
oraz Pa ła cyk Mie ro szew skich.

W Zam ku Sie lec kim za pre -
zen to wa na zo sta ła eks po zy cja
gra fi ki i ry sun ku „Śla dy” Wie -
sła wy i Alek san dra Ostrow skich
oraz hi sto rycz na wy sta wa „Zam -
ki pol skie we dług re kon struk cji
Ja na Gu mow skie go”. Na dzie -
dziń cu zam ku na to miast za pre -
zen to wa no mul ti me dial ną pre -
zen ta cję zdjęć ar ty sty fo to gra fi -
ka Zbi gnie wa Pod sia dło pt.
„Fo to gra fia no cą”.

Naj więk szym jed nak za in te -
re so wa niem cie szy ła się noc
w so sno wiec kim Mu zeum,
gdzie miał miej sce wer ni saż
„Zdzi sław Bek siń ski. Ma lar -

stwo” z Mu zeum Hi sto rycz ne go
w Sa no ku. Twór czość pol skie go
ma la rza, rzeź bia rza, fo to gra fi ka
i ry sow ni ka, sły ną ce go głów nie
ze wzbu dza ją ce go zgro zę, eks -

pre syj ne go, sur re ali stycz ne go
ma lar stwa przy cią gnę ła do Pa ła -
cu Scho ena set ki zwie dza ją cych.
Po nad to Mu zeum przy go to wa ło
dla wi dzów licz ne atrak cje, m.in.

wy stęp Te atru Gry i Lu dzie
z Ka to wic, pik nik mi li tar no -hi -
sto rycz ny oraz in sce ni za cję „Za -
głę bie 1943”, ko ro wód szczu dla -

rzy oraz re ci tal fortepianowy
Mi ho Ku ri ha ry.

Tekst i zdję cia: Ga brie la Ko la no

Noc w Mu zeum

Muzealna impreza zgromadziła wielu amatorów malarstwa

prosto z miastaczerwiec 2010 nr 68

Ob ra zy Bek siń skie go za chwy ca ły ogrom ną pre cy zją
i szcze gó ło wo ścią

Dni Sosnowca 2010 - Szczegółowy program
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24 kwiet nia o go dzi nie 15.00
spod Dwor ca Głów ne go w So -
snow cu wy star to wa ło kil ku set
cy kli stów w ra mach trze ciej edy -
cji Za głę biow skiej Ma sy Kry -
tycz nej. 18-ki lo me tro wa tra sa
prze bie ga ła przez So sno wiec,
Dą bro wę Gór ni czą i Bę dzin,
a koń czy ła się w Cze la dzi, gdzie
od był się fi nał im pre zy. Ha sło
te go rocz nej ak cji brzmia ło:
„Par ku je my ro we ry w Za głę -
biu”. W ma ni fe sta cji udział
wzię li ro we rzy ści nie tyl ko z So -
snow ca i miast ościen nych, ale
rów nież z Ol ku sza, Woj ko wic,
czy Cho rzo wa. Z ro ku na rok
uczest ni ków przy by wa, wie lu
z nich udział w wy da rze niu bie -
rze z ca ły mi ro dzi na mi. 

– Chcia ła bym, że by w na -
szym mie ście ru szy ła spra wa
ście żek ro we ro wych. Pięk ne sze -
ro kie, wie lo ki lo me tro we dro gi
dla cy kli stów, wi docz ne są
w Gdań sku, czy Ka to wi cach
i Pio tro wi cach. U nas zna -
na i do brze ozna czo na jest je dy -
nie ta wo kół gór ki na Śro du li.
Chcia ła bym że by to się zmie ni -
ło – mó wi so sno wi czan ka Lu cy -
na Okar ma. 

I choć ży czeń cy kli stów
w związ ku z or ga ni zo wa ną im -

pre zą by ło rów nie wie le, co ich
sa mych, or ga ni za tor – Fo rum
dla Za głę bia Dą brow skie go
– w ra mach te go rocz nej ak cji
wal czył głów nie o stwo rze nie
sie ci sto ja ków ro we ro wych
w Za głę biu. Każ dy z uczest ni -
ków Za głę biow skiej Ma sy
Kry tycz nej za po mo cą roz da -
wa nej przed star tem an kie ty
mógł wy ra zić swo je zda nie
na te mat te go, gdzie w mie ście
są one naj bar dziej po trzeb ne.
Pó ki co, pierw sze z nich za -
mon to wa ne zo sta ną m.in.

przed no wą sie dzi bą Klu bu
Kie pu ry. 

– Cy kli stą je stem od wie lu
lat. Ro wer to naj lep szy, eko lo -
gicz ny śro dek trans por tu. Mi mo
to jed nak nie wie lu jest cy kli stów,
nie wie le jest dla nich udo god -
nień, nie wie le jest rów nież ro we -
ro wych ście żek. Mam na dzie ję,
że te go ty pu wy da rze nia przy -
czy nią się do du żej zmia ny w tej
kwe stii – do da je Wie sław Bro -
niew ski, je den z uczest ni ków.

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

Z in for ma cji prze ka za nych przez
Wo je wódz ki In spek to rat Ochro -
ny Śro do wi ska wy ni ka ją dwie
praw dy, obie ze so bą teo re tycz -
nie sprzecz ne. Jed na mó wi
o tym, że jest le piej, ale już dru -
ga, że wciąż jest źle. 

Z ra por tu przy go to wa ne go
przez WIOŚ mo że my się do wie -
dzieć, że naj le piej z rzek pły ną -
cych przez na sze mia sto ma się
Bo brek. I to dzię ki ko lek to ro wi
Bo brek, oczysz cza ją ce mu wo dy
tej rze ki, ma się ona du żo le piej
od po zo sta łych. Du żo go rzej wy -
pa da pod tym wzglę dem stan
wo dy w Bry ni cy czy w Bia łej
Prze mszy. Na fa tal ny stan wo dy
du ży wpływ ma ją za nie czysz -
cze nia, ja kie tra fia ją do rzek
z za kła dów prze my sło wych  po -
ło żo nych w Bo le sła wiu i Ol ku -
szu. 

O ile jed nak stan rzek nie do -
ty ka miesz kań ców w tak du żym
stop niu, o ty le już ja kość po wie -
trza, któ rym od dy cha my ma dla
nas ko lo sal ne zna cze nie. Oka zu -
je się, że w cią gu ubie głe go ro -
ku, o któ rym ra port wspo mi na,
aż 73 ra zy prze kro czo no do pusz -
czal ne nor my py łu za wie szo ne -
go. Ozna cza to, że przez 73 dni
w ro ku od dy cha li śmy za nie -
czysz czo nym py łem za miast czy -
stym po wie trzem. Co praw da po -
mia ry pro wa dzo no z te re nu Dą -
bro wy Gór ni czej, ale trud no
uwie rzyć, by w So snow cu po -
wie trze by ło lep szej ja ko ści.

W tej chwi li na te re nie mia sta
funk cjo nu je pięć punk tów po mia -
ru ja ko ści wód po wierzch nio -

wych: Bry ni ca uj ście do Prze -
mszy, Prze msza po wy żej uj ścia
Bia łej Prze mszy, Bia ła Prze msza

w Macz kach, Po tok Bo brek uj -
ście do Bia łej Prze mszy oraz Bia -
ła Prze msza uj ście do Prze mszy. 

Przy oka zji ra por tu do wie -
dzie li śmy się tak że, jak du że jest
na tę że nie po la ma gne tycz ne go

wy wo ła ne go m.in. przez masz ty
sie ci ko mór ko wych. Oka zu je się,
że pod tym wzglę dem So sno -
wiec moż na na zwać mia stem
bez piecz nym. Je den punkt po -
mia ro wy, któ ry znaj du je się
w po bli żu Te atru Za głę bia,
a więc w ści słym cen trum mia -
sta, wska zy wał na wy nik 0,38
V/m, co ozna cza bli sko 20 ra zy
mniej sze na tę że nie po la,
od norm, ja kie są w na szym kra -
ju usta no wio ne. Dwa in ne punk -
ty po mia ro we znaj du ją się w Za -
gó rzu i w dziel ni cy Śro du la. 

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

Ro we rzy ści opa no wa li mia sto

W czwar tym kwar ta le 2010 ro ku
w So snow cu roz pocz nie się pro -
duk cja ko lek to rów sło necz nych
– in for mu je so sno wiec ki ma gi -
strat. Na te re nie na sze go mia sta
po ja wi się naj więk sza w Eu ro pie
i dru ga na świe cie fa bry ka,
w któ rej pro du ko wa ne bę dą ko -
lek to ry sło necz ne. Co raz po pu -
lar niej sze tak że w na szym kra ju.
Fa bry ka ma po wstać przy uli cy
Mi ko łaj czy ka na te re nie Pod stre -

fy So sno wiec ko -Dą brow skiej
Ka to wic kiej Spe cjal nej Stre fy
Eko no micz nej. In we sto rem jest
fir ma Watt, któ ra od dwóch lat
pro du ku je ko lek to ry w Pie ka rach
Ślą skich. In we sty cja war ta jest
po nad 50 mln zł, pra wie 20 mln
do fi nan so wa nia po cho dzić bę -
dzie ze środ ków unij nych.

Po wsta ją cy w So snow cu
obiekt bę dzie miał po wierzch nię
po nad 25 tys. m2. Pra cę znaj dzie

tam oko ło 100 osób. Fir ma Watt
po wsta ła w 1998 ro ku ja ko kon -
ty nu acja wie lo let nich za in te re -
so wań i pa sji zwią za nych z od -
na wial ny mi i eko lo gicz ny mi
źró dła mi ener gii. Fir ma współ -
pra cu je z od bior ca mi m.in.
z An glii, Czech, Es to nii, Fin lan -
dii, Fran cji, Hisz pa nii, Ir lan dii,
Mal ty, Nie miec, Por tu ga lii, Ru -
mu nii, Sło wa cji, Szwe cji, Ukra -
iny, Wę gier oraz Włoch. GGKK
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pprrzzyy LLuubbeellsskkiieejj

Dotychczasowa stacja
pomiarowa, z ulicy
Narutowicza, ze względu
na budowę w pobliżu
supermarketu, musiała
zmienić swoje położenie.
Nowa lokalizacja powstała,
przy wsparciu miasta
(przeznaczono na ten
cel 70 tys. złotych, część
pochodziła z Gminnego
Funduszu Ochrony
Środowiska) przy ulicy
Lubelskiej 51. Sprzęt
pomiarowy funduje sam
WIOŚ. Dzięki nowej stacji
będzie można, także
poprzez stronę Funduszu,
on-line sprawdzać poziom
zanieczyszczenia miasta,
z uwzględnieniem poziomu
dwutlenku siarki
i dwutlenku azotu
w powietrzu.

UUcczzeesstt nnii ccyy aakk ccjjii wwyy rruu sszzyy llii zz cceenn ttrruumm SSoo ssnnooww ccaa

19 kwiet nia Wyż sza Szko ła Hu -
ma ni tas w So snow cu go ści ła
Jac ka Boż ka, za ło ży cie la i pre -
ze sa Klu bu „Ga ja”, któ ry wy -
gło sił wy kład pt. „Po ma ga my
zwie rzę tom, chro ni my kli mat”. 

Ja cek Bo żek to rów nież za ło -
ży ciel Ga ia Club UK w Wiel kiej
Bry ta nii oraz Pre zes Club Ga ia
Ne der land w Ho lan dii. Z za wo -
du spo łecz ny in no wa tor (so cial
en ter pre neur). By ły współ prze -
wod ni czą cy Par tii Zie lo ni 2004.
W ro ku 2000 otrzy mał Na gro dę
Po lcul Nie za leż nej Fun da cji Po -
pie ra nia Kul tu ry Pol skiej
za dzia łal ność kul tu ral ną
i ochro nę śro do wi ska. W kwiet -

niu 2002 ro ku uho no ro wa no go
ty tu łem Czło wie ka Ro ku Pol -
skiej Eko lo gii. W la tach 80. na -
uczy ciel ha tha -jo gi, przez sie -
dem lat pro wa dził wła sną szko -
łę. Wy daw ca biu le ty nu „Wol ny
Ty bet” i dzia łacz na rzecz
uchodź ców ty be tań skich.

Pod czas dys ku sji ze stu den -
ta mi po ru szył wie le istot nych
kwe stii do ty czą cych eko lo gii,
po cząw szy od ochro ny praw
zwie rząt, po przez ka ta stro fy
eko lo gicz ne i im prze ciw dzia ła -
nie, na ocie pla niu kli ma tu koń -
cząc. 

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

Ko lek to ry z So snow ca

Rozmowy o ekologii
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Jest szan sa na sze ro ko pa smo wy in ter net

Miesz kań cy mó wią „tak”

Za koń czo no już kon sul ta cje spo -
łecz ne, któ re są wstęp nym kro -
kiem do wpro wa dze nia w So -
snow cu sie ci sze ro ko pa smo we go
in ter ne tu. Pro jekt cze ka na opi nię
ze stro ny władz wo je wódz kich.
W przy pad ku po zy tyw ne go za -
opi nio wa nia na je go re ali za cję
uru cho mio ne zo sta ną fun du sze
z Unii Eu ro pej skiej.

Pro jekt „Roz wój Spo łe czeń -
stwa In for ma cyj ne go w Za głę biu
Dą brow skim” obej mu je bu do wę
ogól no do stęp nej sie ci dla świad -
cze nia usług pu blicz nych on -li ne
na ob sza rze So snow ca. W związ -
ku z re ali za cją przez mia sto pro jek -
tu „Roz wój Spo łe czeń stwa In for -
ma cyj ne go w Za głę biu Dą brow -
skim – Gmi na So sno wiec”
w Urzę dzie Miej skim naj pierw od -
by ło się spo tka nie in for ma cyj ne,
na któ rym przed sta wio ny zo stał
pro jek to wa ny prze bieg miej skiej
sze ro ko pa smo wej sie ci te le in for -
ma tycz nej. Nie ste ty, spo tka nie cie -
szy ło się nie wiel kim za in te re so wa -
niem, przy szło na nie za le d wie kil -
ku na stu miesz kań ców. Urząd
Miej ski po sta no wił więc kon ty nu -
ować zbie ra nie opi nii so sno wi czan
dro gą pi sem ną. Uwa gi do ty czą ce
pro jek tu moż na by ło zo sta wiać
na pi śmie w urzę dzie lub przy sy -
łać dro gą elek tro nicz ną. Tu od zew
so sno wi czan był zde cy do wa nie
więk szy. 

– Część uwag by ła rze czo wa
i na pew no weź mie my je pod uwa -
gę pod czas wdra ża nia pro jek tu
w ży cie, je śli Urząd Mar szał kow -
ski, któ ry za de cy du je o przy zna niu
fun du szy, po zy tyw nie za opi niu je
nasz wnio sek – mó wi Łu kasz
Sam bor z Wy dzia łu Roz wo ju

i Fun du szy Eu ro pej skich so sno -
wiec kie go ma gi stra tu. – Dość sen -
sow na by ła uwa ga o ogra ni cza niu
cza su se sji, tak by nie trak to wać
pu blicz ne go do stę pu do sie ci ja ko
za mien ni ka in ter ne tu w do mu. Pu -
blicz ny in ter net ma być uła twie -
niem dla przy jezd nych, czy tu ry -
stów, a nie za stę po wać do stę pu
do sie ci. In ny po stu lat mó wił
o wpro wa dze niu fil trów, któ re blo -
ko wa ły by np. do stęp do stron o te -
ma ty ce zde cy do wa nie dla do ro -
słych.

Pro jekt za kła da, że na te re nie
mia sta, na ba zie in sty tu cji gmin -
nych i waż nych jed no stek uży tecz -
no ści pu blicz nej po wsta ną miej sca
do stę po we, w któ rych po ja wi się
szyb ka sieć in ter ne to wa.

– W tej chwi li na te re nie mia -
sta funk cjo nu ją dwa tzw. hot spo ty.
Sy gnał z pierw sze go moż na „zła -
pać” na Pla cu Stu le cia, a z dru gie -
go w oko li cy bu dyn ku głów ne go
Urzę du Miej skie go. W ra mach
pro jek tu „Roz wój Spo łe czeń stwa
In for ma cyj ne go w Za głę biu Dą -
brow skim”, któ re go gmi na So sno -
wiec jest part ne rem prze wod nim,
po wsta nie ko lej nych 38 hot spo tów
oraz 9 miejsc przy po mi na ją cych
in fo kio ski – in for mu je biu ro pra so -
we Urzę du Miej skie go w So snow -
cu. – Fi zycz na re ali za cja pro jek tu
„Roz wój Spo łe czeń stwa In for ma -
cyj ne go w Za głę biu Dą brow skim”
prze wi dy wa na jest od po cząt -
ku 2010 do po ło wy 2012. Łącz ne
na kła dy fi nan so we wy nio są ok. 20
mln zł, w tym po nad 15 ze środ -
ków po cho dzą cych z Unii Eu ro pej -
skiej.

W ra mach pro jek tu prze wi du je
się bu do wę sie ci szkie le to wej

w tech no lo gii świa tło wo do wej,
o dłu go ści ok. 74 km. Oprócz niej
za sto so wa ne bę dą róż ne go ro dza ju
tech no lo gie ra dio we (WI MAX, ra -
dio li nie). 

– W ra mach roz wo ju spo łe -
czeń stwa in for ma cyj ne go po wsta -
nie sie ci po zwo li na wdro że nie
apli ka cji zwią za nych z edu ka cją
oraz roz wo jem ryn ku pra cy, ko rzy -
sta nie z za so bów e -le ar nin go wych
bi blio tek, uczel ni, wy daw nictw
edu ka cyj nych, czy por ta li in ter ne -
to wych, ko rzy sta nie z szyb kie go
do stę pu do in ter ne tu przez oso by
nie peł no spraw ne, wy ko nu ją ce pra -
cę na ba zie do stęp nych tech nik
mul ti me dial nych oraz ko rzy sta nie
z kur sów pod no sze nia kwa li fi ka cji
lub prze kwa li fi ko wa nia za po śred -
nic twem róż nych tech nik kom pu -
te ro wych – do da je Łu kasz Sam bor.

Sze ro ko pa smo wa sieć uła twi
mo ni to ring mia sta i in sty tu cji pu -
blicz nych w opar ciu o ka me ry cy -
fro we IP lub ka me ry ana lo go we
z ada pte ra mi do trans fe ru ob ra zu
w sie ci IP, ma też na ce lu za pew -
nie nie spraw nej ko mu ni ka cji dla
Cen trum Za rzą dza nia Kry zy so we -
go, zbu do wa na sieć sze ro ko pa smo -
wa mo że słu żyć do stwo rze nia wy -
dzie lo nej lo gicz nie sie ci (np.
VPN). Bę dzie też moż li we wdro -
że nie apli ka cji zwią za nych z trans -
por tem i usłu ga mi, po zwa la ją cych
na scen tra li zo wa ne ste ro wa nie sy -
gna li za cją świetl ną dla uspraw nie -
nia ru chu ko ło we go w mie ście, in -
for mo wa nie w cza sie rze czy wi -
stym o kor kach, czy go dzi nach
od jaz du środ ków ko mu ni ka cji
miej skiej. 

TToo mmaasszz BBiiee nneekk

700 ty się cy na ho kej i pił kę

Mają promować
Sosnowiec
O 400 ty się cy zł zwięk szył się
bu dżet na pro mo cję mia sta po -
przez sport, a kon kret nie pił kę
noż ną i ho kej. Wszyst ko w ra -
mach prze tar gów or ga ni zo wa -
nych przez Wy dział In for ma cji
i Pro mo cji UM. Po dob ną for mę
wspar cia dru żyn spor to wych za -
sto so wa no w ro ku ubie głym,
wte dy pie nią dze – od po wied -
nio 250 i 350 ty się cy – po wę dro -
wa ły do kas ho ke jo we go i pił -
kar skie go „Za głę bia” So sno -
wiec.

W bu dże cie So snow ca
na obec ny rok zo sta ła za pla no -
wa na su ma 300 ty się cy zło tych,
któ ra mia ła być prze ka za na tym
klu bom, któ re speł nia jąc wy mo -
gi prze tar gu otrzy ma ją pie nią -
dze, w za mian pro mu jąc mia sto.
Oka za ło się jed nak, że już
po uchwa le niu bu dże tu, su ma ta
po więk szy ła się aż o 400 ty się -
cy, któ re zo sta ły prze su nię te
z Wy dzia łu Kul tu ry Fi zycz nej,
Spor tu i Tu ry sty ki. Pie nią dze te
zo sta ły prze su nię te do Wy dzia -
łu Pro mo cji, po nie waż po cząt ko -
wo mia ły za si lić za wod ni ków
w ra mach sty pen diów w spo rcie
kwa li fi ko wa nym. Tym cza sem
Ra da Miej ska przy ję ła uchwa łę,
w któ rej sty pen dia w spo rcie
kwa li fi ko wa nym tra fią do za -
wod ni ków w spo rcie ze spo ło -
wym. 

– Pro mo cja mia sta m. in. po -
przez sport po le ga na tym, że
klu by otrzy mu jąc do fi nan so wa -

nie po ka zu ją lo go i na zwę mia -
sta, np. na ko szul kach za wod ni -
ków lub w wy po wie dziach
do me diów uży wa na zwy gmi ny
– tłu ma czy Grze gorz Dą brow -
ski, rzecz nik pra so wy Urzę du
Miej skie go w So snow cu i jed no -
cze śnie Na czel nik Wy dzia łu In -
for ma cji i Pro mo cji UM.
– W ubie głym ro ku na wnio sek
rad nych zo sta ła prze pro wa dzo -
na iden tycz na pro ce du ra, dzię ki
któ rej za bez pie czo ne 600 ty się -
cy zo sta ło roz dy spo no wa ne po -
mię dzy ho ke jo wy i pił kar ski
klub Za głę bia So sno wiec. Klu -
by zre ali zo wa ły te za da nia, któ -
re zo sta ły na nie na ło żo ne
w spe cy fi ka cji prze tar gu. Wła -
dze klu bów pod ko niec ubie głe -
go ro ku zda ły ra por ty i z do ku -
men tów tych wy ni ka ło, że
otrzy ma ne pie nią dze zo sta ły
wy ko rzy sta ne zgod nie z ce lem
do ta cji. Do kład nie w ten sam
spo sób prze pro wa dza my po stę -
po wa nie w tym ro ku, z tym, że
bę dą or ga ni zo wa ne dwa prze tar -
gi, bo roz dzie li li śmy dys cy pli ny. 

Ko mi sja Kul tu ry, Spor tu
i Re kre acji na wnio sek Wy dzia -
łu Pro mo cji, wy po wie dzia ła się
ja ki mi dys cy pli na mi spor tu
gmi na ma być za in te re so wa -
na w kon tek ście pro mo cji spor -
to wej. Ko mi sja na spe cjal nym
po sie dze niu za de cy do wa ła, że
So sno wiec ma sta wiać na pił ką
noż ną męż czyzn i ho kej na lo -
dzie. Na ko le gium kie row nic -

twa Urzę du Mia sta pod ję ta zo -
sta ła de cy zja o rów nym po dzia -
le pie nię dzy po mię dzy obie
dys cy pli ny. 

– Zgod nie z prze pi sa mi
i Usta wą o Za mó wie niach Pu -
blicz nych prze targ jest nie ogra -
ni czo ny i mo że sta nąć do nie go
każ dy klub, któ ry speł nia wa -
run ki spe cy fi ka cji za mó wie nia
– do da je Grze gorz Dą brow ski.
– W spe cy fi ka cji jest okre ślo ne
ja kie wa run ki mu si speł niać
klub, co do pre zen ta cji sym bo li
mia sta, na zwy mia sta, stro ny
www mia sta, czy na ja kich ele -
men tach te ha sła czy sym bo le
ma ją się znaj do wać. W spe cy fi -
ka cji okre ślo na jest też mi ni mal -
na licz ba ki bi ców znaj du ją ca się
na wi dow ni pod czas roz gry wek.
Klub mu si też zo bo wią zać się
do spo tkań z miesz kań ca mi
mia sta, z mło dzie żą, do or ga ni -
za cji im prez pro mu ją cych sport
i mia sto. Je śli zda rzy się, że
zgło si się do nas klub z in ne go
mia sta, czy re gio nu kra ju, i bę -
dzie chciał pro mo wać So sno -
wiec, też ma szan se, jak każ dy
in ny, na wy gra nie prze tar gów.

Na sze mia sto nie jest je dy -
nym, któ re pro mu je się przez
sport. Z tej for my mar ke tin gu
ko rzy sta ją m. in. Rze szów
i Kiel ce. Oba so sno wiec kie
prze tar gi bę dą roz strzy gnię te
w cią gu mie sią ca. 

TToo mmaasszz BBiiee nneekk

Uro czy ste otwar cie Miej skie go Cen trum Tre nin go we go

12 ma ja od by ło się uro czy ste
otwar cie Miej skie go Cen trum
Tre nin go we go znaj du ją ce go się
przy ul. Kre so wej, obok Sta dio -
nu Lu do we go. W skład Miej -
skie go Cen trum Tre nin go we go
wcho dzą bo isko ze sztucz ną mu -
ra wą, dwa bo iska na tu ral ne
(wszyst kie pły ty są oświe tlo ne)
oraz pa wi lon z ośmio ma szat nia -
mi i sal ką do roz grzew ki. 

Z bo iska ze sztucz ną tra wą pił -
ka rze ko rzy sta ją już od kil ku mie -
się cy. – W tym ro ku po raz pierw -
szy mo gli śmy ćwi czyć na wła -
snych obiek tach przez ca łą zi mę,

bez po szu ki wa nia bo isk do tre nin -
gu w in nych mia stach, a co za tym
idzie, nie trze ba by ło pła cić
za wy na jem bo iska. To ol brzy mi
kom fort pra cy – pod kre śla Grze -
gorz Kur dziel, tre ner bram ka rzy
„Za głę bia” So sno wiec. 

Z obiek tu ko rzy stać bę dą nie
tyl ko se nio rzy „Za głę bia”. – Ten
obiekt bę dzie dla wszyst kich pił -
ka rzy od grup mło dzie żo wych
po pierw szy ze spół, pły ta z na -
wierzch nią sztucz ną bę dzie tak -
że udo stęp nia na in nym dru ży -
nom z na sze go mia sta. Je śli
zgło szą się klu by z in nych miast

to za od płat no ścią tak że bę dą
mo gły sko rzy stać z bo iska ze
sztucz ną tra wą – do da je Zbi -
gniew Drąż kie wicz, dy rek tor
MO SiR -u, któ ry ad mi ni stru je
obiek tem. Już je sie nią go to we
bę dą tak że pły ty z na tu ral nym
pod ło żem.

Przy po mnij my, że Miej skie
Cen trum Tre nin go we ca ły czas
ma szan sę stać się Cen trum Po -
by to wym dla uczest ni ków Mi -
strzostw Eu ro py w pił ce noż nej
w 2012 ro ku. 

– So sno wiec zna lazł się
w gro nie 44 miast aspi ru ją cych

do te go mia na. Spo śród nich wy -
bra nych bę dzie 16. Obiekt był
już wi zy to wa ny przez przed sta -
wi cie li UEFA. De cy zje w tej
spra wie za pad ną w naj bliż szych
dniach – do da je Drąż kie wicz.

Koszt bu do wy Miej skie go
Cen trum Tre nin go we go wy niósł
pra wie 11 mln zło tych. 2 mln to
do fi nan so wa nie z Pro gra mu
Roz wo ju Sub re gio nu Cen tral ne -
go Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo -
je wódz twa Ślą skie go, resz tę do -
ło ży ła gmi na.

W uro czy stym otwar ciu udział
wzię li m.in. kan dy dat na Pre zy -

den ta RP Grze gorz Na pie ral ski,
po seł Wi told Kle pacz, prze wod -
ni czą cy Sej mi ku Wo je wódz twa
Ślą skie go Mi chał Czar ski, pre zy -

dent So snow ca Ka zi mierz Gór ski
oraz so sno wiec cy rad ni. 
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prosto z miastaczerwiec 2010 nr 612

Na uczy ciel, in for ma tyk, przed sta wi ciel ubez pie cze nio wy i ra -
tow nik me dycz ny przy ję li chrzest i bierz mo wa nie, przy stę pu -
jąc w So snow cu do I Ko mu nii św. By ło to uko ro no wa nie kil -
ku mie sięcz nej for ma cji pro wa dzo nej w ośrod ku ka te chu me na -
tu do ro słych. Uro czy sto ści, któ ra od by ła się po raz pierw szy
w die ce zji so sno wiec kiej, prze wod ni czył 19 ma ja bp Grze gorz
Ka szak.

No wo ochrzcze ni ma ją od 24 do 30 lat. Przez sie dem mie -
się cy przy naj mniej raz w ty go dniu spo ty ka li się z ks. An drze -
jem Po li tem, któ ry kie ru je ośrod kiem ka te chu me na tu do ro słych
przy sank tu arium Mi ło sier dzia Bo że go w So snow cu. – Już są
ko lej ne zgło sze nia do ro słych osób, któ re chcą do brze przy go to -
wać się do sa kra men tów – zdra dza ks. An drzej. – O chrzcie św.
my śla łam już daw no, ja kieś 7 lat te mu. Zna la złam się jed nak
za gra ni cą, gdzie przy go to wa nie do te go sa kra men tu by ło nie -
moż li we – wy zna je An na, jed na z no wo ochrzczo nych.
– W mo jej ro dzi nie Pan Bóg ni gdy nie był kimś waż nym. Te -
raz mo ja na rze czo na roz pa li ła we mnie pra gnie nie zbli że nia się
do Stwór cy – opo wia da Prze my sław. Krzysz tof rów nież po -
twier dza, że de cy zję o chrzcie po mo gła mu pod jąć na rze czo na.
– Ale sa m też bar dzo te go chcia łem, dla te go co ty dzień przez
te sie dem mie się cy czas na spo tka nia mu siał się zna leźć – wspo -
mi na. Grze gorz pod kre śla ro lę ks. An drze ja, któ ry po mógł ca -
łej czwór ce w na ucze niu się ży cia w du chu wia ry. 

– Wia ra to wspa nia ły dar, któ ry jed nak trze ba pie lę gno wać,
by, gdy przyj dzie czas pró by, umieć po stą pić zgod nie z jej
wska zów ka mi – mó wił w cza sie li tur gii bp Grze gorz Ka szak. 

– Dzi siaj to sta re drze wo – Ko ściół, wy pu ści ło no we pącz -
ki w po sta ci was – do dał.

W ośrod ku ka te chu me na tu do ro słych ko lej na gru pa przy -
go to wu je się do chrztu, bierz mo wa nia i I Ko mu nii św. Chęt ni
mo gą się jesz cze zgła szać te le fo nicz nie (nr 793 276-923).
Oso by za in te re so wa ne przy ję ciem tyl ko sa kra men tu bierz mo -
wa nia mo gą dzwo nić pod nu mer 605 144 124. – To na pew -
no nie bę dzie du ża gru pa, dzię ki cze mu bę dzie du żo cza su
na in dy wi du al ną roz mo wę – pod kre śla ks. Piotr Ma de ja, któ -
ry od po wia da za przy go to wu ją cych się do bierz mo wa nia.
– Zgła sza ją się lu dzie na wet po wy żej sześć dzie sią te go ro ku
ży cia – do da je. AARRCC

Bp Grzegorz Kaszak
ochrzcił cztery 
dorosłe osoby

Spar ta kia da Ra tow ni cza po raz IX
6 ma ja w So snow cu od by ła
się IX Spar ta kia da Ra tow ni cza
– kon kurs o za się gu re gio nal nym
or ga ni zo wa ny dla szkół po li ce al -
nych kształ cą cych w za wo dzie
ra tow nik me dycz ny. Kon kurs
po zwa la spraw dzić in dy wi du al -
ną wie dzę przy szłych ra tow ni -
ków oraz umie jęt no ści i współ -
dzia ła nie ze spo łu. Or ga ni za to -
rem za wo dów by ło Re gio nal ne
Cen trum Kształ ce nia Usta wicz -
ne go w So snow cu. Ho no ro wy
Pa tro nat nad za wo da mi, jak co
ro ku, ob ję ło Sto wa rzy sze nie Ra -
tow ni ków Me dycz nych. 

Spar ta kia da Ra tow ni cza to
za wo dy, w któ rych ry wa li zu ją
czte ro oso bo we ze spo ły, skła da -
ją ce się z uczniów II ro ku kie -
run ku ra tow nic two me dycz ne.
W tym ro ku udział wzię ło 16
dru żyn z: Za wier cia, Ka to wic,
Sta lo wej Wo li, Mo ra wi cy, By to -
mia, Biel ska-Bia łej, Łań cu tu,
Tar no wa, Ru dy Ślą skiej, Ryb ni -
ka, Kra ko wa, Bę dzi na i Su chej
Be skidz kiej. 

– Spar ta kia da Ra tow ni cza
jest przed się wzię ciem cy klicz -
nym, sta no wią cym sta ły ele ment
or ga ni za cji ro ku szkol ne go
w na szej szko le. Za wo dy ma ją
cha rak ter kon kur su przed mio to -
we go, w ra mach na ucza nych
przed mio tów, tj. sta ny za gro że -
nia ży cia, ra tow nic two me dycz ne,
far ma ko lo gia w ra tow nic twie,
me dycz ne za bie gi ra tun ko we oraz
ra tow nic two w za gro że niach cy -
wi li za cyj nych i śro do wi sko wych
– tłu ma czy Mo ni ka Szy dłow -
ska–Gaj da, kie row nik szko le nia
prak tycz ne go. 

W pierw szym eta pie uczest -
ni cy roz wią zy wa li test wia do mo -
ści z ra tow nic twa me dycz ne go,
na stęp nie przy stą pi li do udzie le -
nia spe cja li stycz nej po mo cy me -

dycz nej w sy tu acjach za gro że nia
zdro wia i ży cia. Sy tu acje sy mu -
lo wa ne zo sta ły za in sce ni zo wa ne
w ta ki spo sób, aby przed sta wia ły
re ali stycz ne zda rze nia. W scen -
kach na te re nie szko ły i w jej oto -
cze niu uczest ni czy li po zo ran ci –
słu cha cze I ro ku ra tow ni ka me -
dycz ne go. Dru ży ny wzy wa ne
by ły do na stę pu ją cych ak cji:

I sy tu acja:   Dziew czyn ka
upa dła z huś taw ki na pla cu za -
baw, jest nie przy tom na.

II sy tu acja: Męż czy zna zo stał
po ra żo ny prą dem w piw ni cy.

III sy tu acja: Spa do chro niarz
po nie for tun nym upad ku  do znał
roz le głych ob ra żeń, jest nie przy -
tom ny.

IV sy tu acja: Ko bie ta we zwa -
ła po go to wie do mę ża, któ ry
w do mu stra cił przy tom ność
i nie od dy cha.

V sy tu acja: Kie row ca tak -
sów ki we zwał po go to wie po nie -
waż je go pa sa żer ka źle się po -
czu ła, a na stęp nie stra ci ła przy -
tom ność. 

– Za da niem dru ży ny, ja ko ze -
spo łu ra tow nic twa by ło roz po -
zna nie sta nu za gro że nia ży cia,
wdro że nie nie zbęd nych me dycz -

nych czyn no ści ra tun ko wych
zgod nie z obo wią zu ją cy mi stan -
dar da mi, utrzy ma nie czyn no ści
ży cio wych po szko do wa nych
oraz przy go to wa nie ich do trans -
por tu – wy ja śnia Szy dłow ska -
-Gaj da.

Sę dzia mi oce nia ją cy mi kon -
ku ren cje by li spe cja li ści ra tow -
nic twa me dycz ne go dzia ła ją cy
w Sto wa rzy sze niu Ra tow ni ków
Me dycz nych. Nad zór nad przy -
go to wa niem oraz prze bie giem
kon ku ren cji spra wo wał Grze gorz
Stę pień – szef wy szko le nia Sto -
wa rzy sze nia Ra tow ni ków Me -
dycz nych.
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44..0066 ggooddzz.. 1199..0000 Edward Tay lor „Sto -
sun ki na szczy cie”
55..0066 ggooddzz.. 1188..0000 Pio sen ki Agniesz ki
Osiec kiej „Niech ży je bal” abon. waż ne
66..0066 ggooddzz.. 1188..0000 Pio sen ki Agniesz ki
Osiec kiej „Niech ży je bal” abon. waż ne
88..0066 ggooddzz.. 1100..0000 Lu cy Maud Mont go -
me ry „Ania z Zie lo ne go Wzgó rza”
99..0066 ggooddzz.. 1100..0000 Lu cy Maud Mont go -
me ry „Ania z Zie lo ne go Wzgó rza”
1100..0066 ggooddzz.. 1100..0000 Bra cia Grimm „Kró -
lew na Śnież ka”
1111..0066 ggooddzz.. 1199..0000 Edward Tay lor „Sto -
sun ki na szczy cie”
1122..0066 ggooddzz.. 1188..0000 „Cy mes! Cy mes!” Jan
Szur miej abon. waż ne
1133..0066 ggooddzz.. 1188..0000 „Cy mes! Cy mes!” Jan
Szur miej abon. waż ne
1199..0066 ggooddzz.. 1188..0000 Zbi gniew Ksią żek
„Sztu ka ko cha nia czy li Sce ny dla do ro -
słych” abon. waż ne
2200..0066 ggooddzz.. 1188..0000 Zbi gniew Ksią żek
„Sztu ka ko cha nia czy li Sce ny dla do ro -
słych” 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
„„SSzzttuu kkaa kkoo cchhaa nniiaa,, cczzyy llii SSccee nnyy ddllaa ddoo rroo --
ssłłyycchh”” ww ddnniiuu 1199 cczzeerrww ccaa ((ssoo bboo ttaa))
oo ggooddzz.. 1188..0000..
11 ppoo ddwwóójj nnee zzaa pprroo sszzee nniiee nnaa ssppeekk ttaakkll
„„SSzzttuu kkaa kkoo cchhaa nniiaa,, cczzyy llii SSccee nnyy ddllaa ddoo rroo --
ssłłyycchh”” ww ddnniiuu 2200 cczzeerrww ccaa ((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 66 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..

WWyy nnii kkii 

II mmiieejj ssccee – Szko ła Po li ce al -
na Pra cow ni ków Służb Me -
dycz nych i Spo łecz nych
nr 3 w Kra ko wie;
IIII mmiieejj ssccee – Szko ła Po li ce -
al na „El pax” w By to miu;
IIIIII mmiieejj ssccee – Nie pu blicz ne
Me dycz ne Stu dium Za wo -
do we ZDZ w Ka to wi cach;

WW wwaarruunnkkaacchh ppoozzoorroowwaannyycchh uucczzeessttnniiccyy kkoonnkkuurrssuu
nnaabbyywwaallii wwiieeddzzyy,, kkttóórraa oobbyy jjaakk nnaajjrrzzaaddzziieejj bbyyłłaa iimm
ppoottrrzzeebbnnaa

Naj praw do po dob niej w no cy
z 14 na 15 ma ja do szło do ak tu
de wa sta cji na cmen ta rzu ży dow -
skim przy ul. Go spo dar czej. 

– Nie zna ni spraw cy znisz czy -
li 56 płyt na grob ko wych – in for -
mu je Han na Mich ta, ofi cer pra so -
wy so sno wiec kiej po li cji. – Pły ty
zo sta ły prze wró co ne. Część się
nie ste ty roz pa dła na ka wał ki.

O znisz cze niu płyt na grob ko -
wych po li cję po in for mo wał ad mi ni -

stra tor cmen ta rza. Wie le ze znisz -
czo nych płyt mia ła cha rak ter za byt -
ko wy, bo ne kro po lia pod le ga ją ca
Gmi nie Ży dow skiej w Ka to wi cach,
po wsta ła jesz cze w dru giej po ło -
wie XIX wie ku. Trud no usta lić fi -
nan so wy wy miar strat, spo wo do wa -
ny przez bez myśl ność chu li ga nów.

Cmen tarz przy ul. Go spo dar -
czej 1 to jed na z trzech wy zna -
nio wych ne kro po lii ży dow skich
w So snow cu. TTBB

Bez myśl ni wan da le

W śro dę 12 ma ja w Ze spo le
Szkół Elek tro nicz nych i In for -
ma tycz nych w So snow cu
przy ul. Ja giel loń skiej mia ło
miej sce spo tka nie z Grze go rzem
Na pie ral skim. Kan dy du ją cy
z ra mie nia SLD na urząd pre zy -
den ta RP spo tkał się z wy bor ca -
mi oraz sa mo rzą dow ca mi,
przed sta wia jąc swój pro gram
wy bor czy oraz przy bli ża jąc sy -
tu ację pol skiej le wi cy. Na spo -
tka nie przy by ło kil ku set so sno -
wi czan.

Spo tka nie po pro wa dził prze -
wod ni czą cy SLD w So snow cu,
po seł klu bu le wi cy Wi told Kle -
pacz. Uczest ni czył w nim też
po rze wod ni czą cy struk tur wo je -
wódz kich SLD Zby szek Za bo -
row ski, pre zy dent So snow ca Ka -
zi mierz Gór ski oraz pre zy dent
Dą bro wy Gór ni czej Zbi gniew
Pod ra za. 

– Nie przy pad ko wo to Za głę -
bie jest jed nym z pierw szych
miejsc, któ re w swo jej kam pa nii
wy bor czej od wie dza Grze gorz
Na pie ral ski – mó wił po seł Kle -
pacz. – Wiel kie po par cie dla le -
wi cy w na szym re gio nie jest fak -
tem, świad czy o nim cho ciaż -
by 380 ty się cy ze bra nych
pod pi sów osób po pie ra ją cych
kan dy da tu rę Grze go rza Na pie -
ral skie go, ale nie tyl ko tu taj cie -
szy my się za ufa niem.

W swo im wy stą pie niu Grze -
gorz Na pie ral ski wspo mniał, że
po par cie dla le wi cy w Za głę biu
wy ni ka tak że ze sku tecz nych de -
cy zji po dej mo wa nych przez pre -
zy den tów So snow ca i Dą bro wy
Gór ni czej. 

– Wy bo ry pre zy denc kie
w Pol sce są wy bo ra mi bar dzo
waż ny mi – po wie dział kan dy dat
SLD. – Oso ba spra wu ją ca urząd
pre zy den ta nie tyl ko re pre zen tu -
je kraj na ze wnątrz, ale ma ona
też bar dzo du ży au to ry tet w po -
li ty ce we wnętrz nej. W rę kach
pre zy den ta sku pia się bar dzo
waż ne na rzę dzie, ja kim jest ini -
cja ty wa usta wo daw cza. Tym
chciał bym się cha rak te ry zo wać
w swo jej pre zy den tu rze, by po -
dej mo wać waż ne te ma ty, i na wet
je śli ma my się po kłó cić, to spie -
raj my się o spra wy waż ne i istot -
ne dla Pol ski. In te re su ją mnie
kon kret ne usta wy i re for my, nie
dru go rzęd ne spo ry, np. o to, kto

na ja kiej kon fe ren cji ma re pre -
zen to wać Pol skę, i kto ma na nią
le cieć sa mo lo tem, kto nie, któ re
zdo mi no wa ły po li ty kę we -
wnętrz ną w ostat nim cza sie.

Po tych sło wach Na pie ral ski
na wią zał do wal ki mię dzy PiS
a PO.

– W cza sach kry zy su lat 90,
gdy za my ka no za kład za za kła -
dem, za rów no Bro ni sław Ko mo -
row ki, jak i Ja ro sław Ka czyń ski
by li już obec ni w po li ty ce, na zy -
wa li się pra wi cą i współ pra co wa -
li ze so bą, a efek ty ich dzia łań
mu sia ła na pra wiać le wi ca, co
nam się w du żej mie rze uda ło,
i co jest suk ce sem SLD – mó wił
Na pie ral ski. TTBB

Wi zy ta Grze go rza Na pie ral skie go

reklama

W dro gę z Expo Si le sia

Spe cja li ści od ma ga zy no wa nia, lo -
gi sty ki i trans por tu spo tka li się
w dniach 25-26 ma ja w ha li wy sta -
wien ni czo -tar go wej Expo Si le sia
w So snow cu na tar gach Lo gi stex.
Rów no cze śnie od by wa ły się tar gi
part ner skie, do ty czą ce trans por tu
szy no we go Si le sia Ra il Expo. Swo -
ją ofer tę za pre zen to wa ło po nad 100
wy staw ców z kra ju i za gra ni cy.
W trak cie dwu dnio we go wy da rze -
nia moż na by ło wziąć udział w wy -
kła dach, po ka zach sprzę tu oraz
kon fe ren cjach. Dys ku to wa no m. in.
o przy szło ści pol skiej ko lei oraz ślą -
skim węź le trans por to wym. Du -
żym za in te re so wa niem cie szył się,
przed sta wio ny na tar gach, po ciąg
ra tow ni czy.

Obie wy sta wy tar go we by ły
part ner ski mi im pre za mi II Eu ro pej -
skie go Kon gre su Go spo dar cze go,
któ ry miej sce miał ty dzień póź niej
w Ka to wi cach. 

– To dla nas wiel ki za szczyt
i sa tys fak cja, być nie ja ko for pocz tą
tak zna czą ce go wy da rze nia. Te ma -
ty ka dys ku sji na na szych tar gach,
po ja wi ła się rów nież w ogól nej for -
mie pod czas pa ne li dys ku syj nych
Kon gre su – mó wi To masz Ra czyń -
ski, pre zes spół ki Kol por ter Expo.

Ho no ro wy pa tro nat nad tar ga mi
Si le sia Ra il oraz Lo gi stex ob ję ło
m.in. Mi ni ster stwo In fra struk tu ry,
PKP Car go S.A. oraz Urząd Trans -
por tu Ko le jo we go. GGKK
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historia
Dy bow ski Be ne dykt
(1833-1930), przy rod nik, po dróż nik

Uro dził się 30 kwiet nia 1833
ro ku w Ada ma ry nie w po -
wie cie miń skim. Stu dio wał
me dy cy nę i na uki przy rod ni -
cze na Uni wer sy te cie w Do -
rpa cie (1857-1858), a w la -
tach 1858-1860 od był stu dia
pa le on to lo gicz ne, bo ta nicz -
ne i me dycz ne w Ber li nie.
W 1860 ro ku uzy skał dok to -
rat, a rok póź niej po wra ca
do Do rpa tu, gdzie przed sta -
wia uni wer sy te to wi pra cę
o ry bach kar pio wa tych Inf -
lant. Za udział w ma ni fe sta -
cji w ka te drze wi leń skiej był
wię zio ny przez wła dze car -
skie, a rząd au striac ki nie
wy ra ził zgo dy na ob ję cie przez nie go ka te dry zoo lo gii na Uni -
wer sy te cie Ja giel loń skim w Kra ko wie. W 1862 ro ku ob jął sta -
no wi sko ad iunk ta w war szaw skiej Szko le Głów nej, jed nak
w rok póź niej po wy bu chu po wsta nia war szaw skie go bie rze
w nim czyn ny udział ja ko ko mi sarz Rzą du Na ro do we go na Li -
twę i Bia ło ruś. W mar cu 1864 ro ku zo sta je po now nie aresz to -
wa ny i ska za ny na ka rę śmier ci. Jed nak dzię ki wsta wien nic twu
nie miec kich zoo lo gów i sa me go kanc le rza Bi smarc ka ka ra
śmier ci zo sta ła za mie nio na na 12 lat ze sła nia. Od 1865 ro ku ja -
ko ze sła niec na Sy be rii roz po czy na bar dzo owoc ną dzia łal ność
ba daw czą. Wspól nie z Wik to rem Go dlew skim prze pro wa dza ją
ba da nia Baj ka łu, któ re wska zu ją na je go bo ga tą fau nę. Za ba da -
nia fau ny lą do wej Baj ka łu i wschod niej Sy be rii B. Dy bow ski
otrzy mu je zło ty me dal To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go w Pe ters -
bur gu. Zba dał m.in. je zio ro Chub su guł w Mon go lii, je zio ro
Chan ka, rze ki An ga ra, Amur i Ussu ria. Jed nym z naj cen niej -
szych re zul ta tów by ło od kry cie przez Dy bow skie go no we go ga -
tun ku je le nia, któ ry otrzy mał je go imię. Dzię ki wsta wien nic twu
władz ro syj skich B. Dy bow skie mu uda je się zre ali zo wać wy -
pra wę na Kam czat kę. Otrzy mu je sta no wi sko le ka rza okrę go we -
go w Pie tro paw łow sku. Oprócz dzia łal no ści na uko wej pro wa -
dzi sze ro ko za kro jo ną dzia łal ność hu ma ni tar ną wal cząc z epi de -
mia mi i gło dem pa nu ją cym wśród miesz kań ców. W 1883 ro ku
po dej mu je pra cę w ka te drze zoo lo gii Uni wer sy te tu Lwow skie -
go. We Lwo wie opra co wu je przede wszyst kim ogól ne za gad -
nie nia bio lo gicz ne, jak rów nież za gad nie nia z ana to mii po rów -
naw czej, sys te ma ty ki i an tro po lo gii. Ja ko zwo len nik teo rii ewo -
lu cji zo stał wy sła ny we wrze śniu 1906 ro ku
na eme ry tu rę. I woj na świa to wa za sta je go na te re nie Ro sji. Ja -
ko oby wa tel Au strii zo sta je ze sła ny do Ja ku cji, jed nak
przed dru gim ze sła niem ura to wa ło Dy bow skie go wsta wien nic -
two władz nie miec kich i na ukow ców ro syj skich. W 1884 ro ku
na ba zie ga bi ne tu hi sto rii na tu ral nej za ło żył Mu zeum Zoo lo -
gicz ne, do któ re go włą czył swo je bo ga te zbio ry przy wie zio ne
z Kam czat ki, Baj ka łu, Wschod niej Sy be rii, po łu dnio wej Ro sji
i znad Mo rza Ka spij skie go. Po od zy ska niu przez Pol skę nie pod -
le gło ści wie le pu bli ko wał. 14 stycz nia 1928 ro ku wy bra ny zo -
stał człon kiem ko re spon den tem Aka de mii Na uk ZSRR.
Zmarł 30 stycz nia 1930 ro ku we Lwo wie i po cho wa ny zo stał
na Cmen ta rzu Ły cza kow skim. Je go imie niem na zwa ny zo stał
m.in. naj wyż szy szczyt na Gó rze Be rin ga, a w 1997 ro ku je go
imie niem na zwa no jed ną z ulic w Ir kuc ku. W So snow cu ten wy -
bit ny na uko wiec upa mięt nio ny zo stał nie wiel ką ulicz ką po mię -
dzy Niw ką a Bo br kiem. 

18 ma ja br. w so sno wiec kim
Mu zeum od by ła się kon fe ren cja
na uko wa pt. „So sno wiec – mia -
sto wie lu wy znań”. Pa tro nat Ho -
no ro wy ob jął nad nią Pre zy dent
Mia sta So snow ca – Ka zi mierz
Gór ski. Za pre zen to wa nych zo -
sta ło 7 re fe ra tów: 

„So sno wiec na prze ło -
mie XIX i XX wie ku. Spo łe -
czeń stwo, kul tu ra” prof. dr hab.
Zyg munt Woź nicz ka, Uni wer sy -
tet Ślą ski, „Ży dzi” dr Alek san -
dra Na my sło, In sty tut Pa mię ci
Na ro do wej w Ka to wi cach, 

„Ka to li cy” ks. dr Ma riusz
Trą ba, Uni wer sy tet Pa pie ski Ja -
na Paw ła II w Kra ko wie,

„Ewan ge li cy” ks. Adam Ma -
li na, Pa ra fia Ewan ge lic ko -Au gs -
bur ska w So snow cu,

„Pra wo sław ni” Mi ko łaj Dzie -
wia tow ski, Pa ra fia Pra wo sław -
na w So snow cu, 

„Pol sko ka to li cy” ks. Adam
Stel mach, Pa ra fia Ko ścio ła Pol -
sko ka to lic kie go w So snow cu, 

„Ma ria wi ci” Ka płan M. An -
to ni Sta ro szyń ski, Pa ra fia Ko -
ścio ła Sta ro ka to lic kie go Ma ria -
wi tów. Aż 5 pre le gen tów wspo -
mnia ło ze spół cmen ta rzy
po ło żo ny przy ul. Smut nej ja ko
obiekt cha rak te ry stycz ny dla
wie lo kul tu ro wo ści So snow ca,
gdzie są sia du ją tu ze so bą ne kro -
po lie wy znaw ców czte rech re li -
gii. Naj star szy jest cmen tarz
ewan ge lic ko -au gs bur ski za ło żo -
ny w 1880 r., po cząt ki cmen ta -
rza pra wo sław ne go, rzym sko -
-ka to lic kie go i ży dow skie go to
rok 1894. 

W wy ni ku po wsta nia w po ło -
wie XIX wie ku Dro gi Że la znej
War szaw sko -Wie deń skiej, a co
za tym idzie in sty tu cji nad gra -
nicz nych, m.in. ko mo ry cel nej,
przy je cha li do So snow ca licz ni
Ro sja nie. By li to głów nie urzęd -
ni cy i woj sko wi wraz z ro dzi na -
mi. Przy by ło ich jesz cze wię cej
po 1902 ro ku, kie dy So sno wiec
otrzy mał pra wa miej skie
(w 1907 r. licz ba lud no ści wy no -
si ła po nad 2 tys.). Osie dla ją ca
się tu taj lud ność wy zna nia pra -
wo sław ne go nie po sia da ła wła -
snej świą ty ni. Ok. 1870 r.
w Gra ni cy (obec nych Macz -
kach) wy bu do wa no cer kiew pw.
św. Alek san dra New w skie go.
Do 1910 r. sta no wi ła ona od ręb -

ną pa ra fię. Nie re mon to wa ną
i roz pa da ją cą się cer kiew zbu -
rzo no w la tach 50. XX wie ku.
W 1889 r. w oko li cy dwor ca ko -
le jo we go wznie sio no cer kiew
pw. Wie ry, Na dziei i Lu by wg
pro jek tu Pro ko fie wa – ar chi tek ta
z Piotr ko wa. Jej bu do wę sfi nan -
so wa li nie miec cy fa bry kan ci i fi -
nan si ści, któ rzy by li wy zna nia
ewan ge lic ko -au gs bur skie go.
Cer kiew prze trwa ła do dnia dzi -
siej sze go.

W la tach 1901-1905 wznie -
sio no oka za łą cer kiew pra wo -
sław ną pw. św. Mi ko ła ja (mniej
wię cej na ro gu obec nych ulic
Mo ścic kie go, 3 Ma ja i Par ko -
wej). Prze ję ła ona wów czas
funk cję ko ścio ła pa ra fial ne go.
Nie ste ty, zbu rzo no ją w 1938 r.
Licz ba pra wo sław nych na te re -
nie So snow ca znacz nie zma la ła
po od zy ska niu przez Pol skę
nie pod le gło ści. Wy buch woj ny
cel nej mię dzy Ro sją a Pru sa mi
i roz wój prze my słu spo wo do -
wał na pływ do So snow ca lud -
no ści wy zna nia ewan ge lic ko -
-au gs bur skie go, głów nie z Gór -
ne go Ślą ska i Sak so nii. Wśród
pro te stan tów prze wa ża li wła ści -
cie le za kła dów prze my sło wych
i fi nan si ści wraz z ro dzi na mi
oraz wyż szy i śred ni per so nel
tech nicz ny (w 1905 r. ich licz ba
wy no si ła po nad 5 tys.). W 1886
r. Hen ryk Die tel prze zna czył
na Dom Mo dli twy ha lę w swo -
jej fa bry ce przy ul. Die tlow -
skiej (obec nie ul. Że rom skie -
go), któ ra zo sta ła prze bu do wa -
na i wy po sa żo na w oł tarz,

am bo nę, or ga ny, ław ki i na czy -
nia li tur gicz ne. 

Dwa la ta póź niej do ko ścio ła
do bu do wa no wie żę, na któ rej za -
in sta lo wa no ze gar i dwa dzwo ny.
Uro czy ste po świę ce nie ko ścio ła
od by ło się w 1910 r., a do pie ro
w 1922 r. utwo rzo no przy nim pa -
ra fię. Licz ba lu te ran zma la ła
gwał tow nie po II woj nie świa to -
wej. Ko ściół ist nie je i peł ni funk -
cje re li gij ne do dziś, od 1952 r. so -
sno wiec ka pa ra fia wcho dzi
w skład tzw. pa ra fial ne go ośrod ka
szo pie nic kie go, obej mu ją ce go
czte ry pa ra fie (Szo pie ni ce, So sno -
wiec, My sło wi ce i Hoł du nów). 

Do po ło wy XIX w. na ob sza -
rze póź niej sze go So snow ca
miesz ka li przede wszyst kim ka -
to li cy i wy znaw cy re li gii moj że -
szo wej, któ rzy sta no wi li mniej -
szość. Przy pusz czal nie pierw si
Ży dzi osie dli li się tu taj już
pod ko niec XVII w. Ode gra li oni
waż ną ro lę w roz wo ju So snow -
ca. Swo je ka pi ta ły lo ko wa li tu
m.in.: Roz en thal, Ham bur gier,
Ku nitz ky, Open n che im, Re icher
i in. W 1898 r. wy bu do wa no sy -
na go gę przy ul. Po li cyj nej
(obec nie De ker ta) i utwo rzo no
sa mo dziel ną gmi nę wy zna nio -
wą. W tym cza sie ich licz ba wy -
no si ła bli sko 3 tys. osób. Wraz
ze wzro stem licz by miesz kań -
ców So snow ca ro sła rów nież
licz ba Ży dów (przed wy bu -
chem II woj ny świa to wej – 28
tys. z ogól nej licz by 127 tys.
miesz kań ców). Jed nak w wy ni -
ku eks ter mi na cji hi tle row skiej
w la tach 1939-1945, po woj nie

licz ba wy znaw ców re li gii moj -
że szo wej wy no si ła w So snow cu
za le d wie 2,5 tys. osób.

Naj licz niej re pre zen to wa ni
na te re nie obec ne go So snow ca
by li ka to li cy, bo ogrom na więk -
szość Po la ków tu za miesz ka łych
by ła wy znaw ca mi tej re li gii.
Naj star szą świą ty nią ka to lic ką
w śród mie ściu jest ko ściół pw.
Naj święt sze go Ser ca Pa na Je zu -
sa wznie sio ny w 1862 r. w po -
bli żu dwor ca ko le jo we go. 

25 mar ca 1992 r. bul lą „To tus
Tu us Po lo niae Po pu lus” pa pież
Jan Pa weł II usta no wił die ce zję
so sno wiec ką, pierw szym bi sku -
pem zo stał Adam Śmi giel ski.
Do god no ści Ka te dry pod nie sio -
no znaj du ją cy się w cen trum
mia sta ko ściół pw. Wnie bo wzię -
cia Naj święt szej Ma rii Pan ny.
Wy bu do wa no go w la tach 1893-
1899 wg pro jek tu war szaw skie -
go ar chi tek ta Ka ro la Ko złow -
skie go. 

Ogrom nym wy da rze niem dla
wszyst kich ka to li ków w po nad -
stu let nich dzie jach mia sta by ła
wi zy ta Oj ca Świę te go Ja na Paw -
ła II, któ ry przy je chał tu taj 14
czerw ca 1999 r. Nie wąt pli we
cie ka we by ły rów nież wy stą pie -
nia przed sta wi cie li mniej szo ści
re li gij nych Ko ścio ła Pol sko ka to -
lic kie go i Ko ścio ła Sta ro ka to lic -
kie go Ma ria wi tów, któ rych hi -
sto ria na te re nie So snow ca jest
krót sza i mniej zna na. Na le ży
mieć na dzie ję, że re fe ra ty za pre -
zen to wa ne na kon fe ren cji zo sta -
ną wy da ne przez Mu zeum
w wer sji dru ko wa nej. 

Mia sto wie lu wy znań

KKoolluummnnęę rree ddaa gguu jjee MMii cchhaałł WWęęcceell

Uro dził się 20 czerw ca 1793
ro ku w Su cho ro wie ko ło Ja ro -
sła wia w bo ga tej ro dzi nie szla -
chec kiej. W 1797 ro ku wraz
z ro dzi ca mi prze pro wa dził się
do Beń ko wej Wisz ni, gdzie po -
bie rał na uki. Pod czas po ża ru
do mu ro dzin ne go w dniu 12
stycz nia 1806 ro ku zgi nę ła je -
go mat ka Ma rian na. Wraz z oj -
cem Jac kiem prze pro wa dził się
wów czas do Lwo wa. Mło dy
hra bia w wie ku 16 lat za cią -

gnął się do, ar mii Księ stwa
War szaw skie go, w 1812 ro ku
brał udział w wy pra wie Na po -
le ona na Mo skwę, za któ rą
otrzy mał Zło ty Krzyż Vir tut ti
Mi li ta ri. W 1815 ro ku po klę -
sce Bo na par te go wró cił do ro -
dzin nej wsi w Beń ko wej Wisz -
ni. W tym cza sie wstą pił do lu -
bel skiej lo ży wol no mu lar skiej,
a w 1818 ro ku na pi sał pierw -
szą po waż ną ko me dię „Pan
Gel dhab”. 10 lat póź niej, po je -

de na stu la tach sta rań po ślu bił
w Kor czy nie wła ści ciel kę zam -
ku w Od rzy ko niu – Zo fię Ja -
bło now ską–Skarb ko wą. W tym
sa mym ro ku po śmier ci oj ca
odzie dzi czył je go ma ją tek.
W 1829 ro ku zo stał człon kiem
To wa rzy stwa Przy ja ciół Na uk,
a rok póź niej brał udział w pra -
cach Oby wa tel skie go Ko mi te -
tu Po mo cy dla Po wsta nia, któ -
ry zo stał utwo rzo ny we Lwo -
wie. W 1832 ro ku ukry wał

w swo im ma jąt ku dwóch po -
wstań ców z Wiel ko pol ski, któ -
rzy schro ni li się w Ga li cji.
W 1846 ro ku Fre dro wie prze -
pro wa dzi li się do Lwo wa. Dwa
la ta póź niej Alek san der zo stał
człon kiem lwow skiej Ra dy Na -
ro do wej. W la tach 1850-1855
prze by wał we Fran cji gdzie
schro nie nie zna lazł je go syn Jan
Alek san der Fre dro. Od 1861 ro -
ku był po słem do Sej mu Kra jo -
we go, w któ rym czy nił sta ra nia

o bu do wę pierw szej li nii ko le -
jo wej i or ga ni zo wał To wa rzy -
stwo Kre dy to we Ziem skie
i Ga li cyj ską Ka sę Oszczęd no -
ści. W 1873 ro ku zo stał człon -
kiem Aka de mii Umie jęt no ści.
Zmarł 15 lip ca 1876 ro ku i po -
cho wa ny zo stał w ro dzin nej
kryp cie ko ścio ła w Rud kach
ko ło Lwo wa. W So snow cu ten
wy bit ny ko me dio pi sarz uho no -
ro wa ny zo stał uli cą w Ka zi mie -
rzu Gór ni czym. 

Fre dro Alek san der 
(1793-1876), hra bia her bu Boń cza, ko me dio pi sarz, po eta
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rozrywka
BBAARRAANN ((2211..0033..--2200..0044..)) – Pierwsza
połowa czerwca to dobry czas, by
przypomnieć sobie o wszystkich
zaległych sprawach, gdyż trochę ich
się nazbierało. Pozałatwiaj je jak
najszybciej. Gdy przyjdą ciepłe dni,
znowu zapomnisz o obowiązkach.
BBYYKK ((2211..0044..--2200..0055..)) – nadchodzi Twój
czas. Nie trać go na błahostki,
zastanów się, jak można wykorzystać
dobrą passę. Być może ktoś podsunie
Ci dobry pomysł, dlatego uważnie
przysłuchuj się temu, co mówią
do Ciebie inni ludzie.
BBLLIIŹŹNNIIĘĘTTAA ((2211..0055..--2211..0066..))
– W nadchodzącym miesiącu czekają
Cię niewielkie problemy. Postaraj się
nie odsuwać ich rozwiązań
„na później”. Załatwiaj je od razu, by
nie urosły do większych rozmiarów,
gdyż możesz sobie z nimi nie poradzić
bez pomocy innych.
RRAAKK ((2222..0066..--2222..0077..)) – To bardzo
dobrze, że martwisz się o innych, ale
czy nie przesadzasz z tymi dobrymi
radami? Co innego delikatna sugestia,
a co innego narzucanie swojego
zdania. Przecież Ty też nie lubisz, jak
ktoś Ci mówi, jak masz postępować.
LLEEWW ((2233..0077..-- 2233..0088..)) – Czy wszystko
w Twoim życiu jest w jak najlepszym
porządku? Nie daj się zwieść pozorom.
Wprawdzie nie dzieje się jeszcze nic
złego, ale to może być cisza
przed burzą. Trochę więcej czujności
w nadchodzących tygodniach nie
zaszkodzi.
PPAANNNNAA ((2244..0088..--2233..0099..)) – Coraz
cieplejsze dni nastrajają Cię bardzo
optymistycznie. To świetnie, bo
w nadchodzących dniach przyda Ci się
dobry humor. Tylko on pomoże
zapobiec rozwinięciu drobnej sprzeczki
z przyjacielem w większy konflikt.
WWAAGGAA ((2244..0099..--2233..1100..))
– W nadchodzącym miesiącu nie
unikniesz zmian, które ostatecznie
wyjdą Ci na dobre. Jednak
pod warunkiem, że pozytywnie się
do nich nastawisz. Pamiętaj, że nowe
nie musi być gorsze od tego już
sprawdzonego.
SSKKOORRPPIIOONN ((2244..1100..--2222..1111..)) – Coraz
dłuższe dni sprawią, że nabierzesz
ochoty na ruch na świeżym powietrzu.
Za to można Cię tylko pochwalić.
Pamiętaj tylko, żeby na początku
zbytnio się forsować, bo odczują to
mięśnie.
SSTTRRZZEELLEECC ((2233..1111..--2211..1122..)) – Niestety,
nadchodzą trochę gorsze dni, które
trzeba przeczekać. W nic się nie
angażuj. Załatwiaj tylko te ważne
sprawy. Rób to jednak bardzo uważnie,
gdyż „licho nie śpi”.
KKOOZZIIOORROOŻŻEECC ((2222..1122..--2200..0011..))
– Czerwiec sprzyja nagłym porywom
serca. Jeśli jesteś wolnym – poddaj
się ogarniającemu Cię uczuciu. Może
przekształci się w coś
poważniejszego? Jeżeli masz
partnera, to nie baw się w przelotne
flirty.
WWOODDNNIIKK ((2211..0011..--2200..0022..)) – W Twoim
życiu zacznie się teraz dużo dziać.
Nowe sytuacje postawią Cię
przed pewnym wyborem. Jednak zanim
go dokonasz, dobrze się zastanów. To
co teraz wygląda tak różowo, może
przyjąć całkiem inny kolor.
RRYYBBYY ((2211..0022..--2200..0033..)) – Zrób coś,
na co od dawna masz ochotę, a boisz
się nieprzewidzianych konsekwencji.
Istnieje prawdopodobieństwo, że teraz
Twoje działania zakończą się
sukcesem. VENA

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 18 czerwca Wśród
au to rów po praw nych roz wią zań
roz lo so wa ne zo sta ną na gro dy,
któ re pro si my od bie rać oso bi ście
w Re dak cji.

PPoo zziioo mmoo:: 1 – spod krót kiej wy -
sta ją no gi, 5 – ob rys, 8 – krew -
niak no so roż ca z krót ką trą bą, 9
– zwie rzę fu ter ko we, 10 – nie do -
rzecz ność, 11 – dźwięk z pla nu
fil mo we go, 12 – wpra wa, 14
– nor we ski port za ko łem po lar -
nym, 16 – na gło wie Ży da, 17
– czte ry asy, 19 – cho ro ba skó -
ry, 21 – w przy sło wiu z ma -
kiem, 22 – Tu rek lub Ne sca, 25
– ta niec la ty no ame ry kań ski, 28
– szpo ny, 29 – mie dzy zwrot ni -

ko we pną cze, 30 – cho ro bo we
zmia ny skó ry, 32 – ak tów ka, 34
– gniot, 35 – lśnią ca na ry ce -
rzu, 36 – z lej ca mi w dło -
niach, 37 – pach ną ce w ko st ce
lub pły nie, 38 – uchwyt na bra -
mie, 39 – nad miar (np. zda rzeń).
PPiioo nnoo wwoo:: 1 – ro dzaj umo wy, 2
– bie gi trzy lat ków, 3 – pu sty nia
w Chi le, 4 – za bój ca, 5 – baj ko wa
po stać, 6 – egip ski po li tyk, w la -
tach 60. przy wód ca rzą du, 7
– tam po wsta je ga ze ta, 13 – ka -
len darz, 15 – wło ski wul kan, 18
– z ocza mi, no sem i usta mi, 20
– by wa przy czy ną po ża ru, 23
– „... z ki na Wol ność”, 24
– na koń cu zda nia py ta ją ce go, 26
– stan USA nad Za to ką Mek sy -
kań ską, 27 – ta niec lub prze bój
Ka omy, 28 – sta ry gra mo fon, 31
– frag ment dzie jów Zie mi, 33
– ustrój w daw nej Ro sji. 

RRoozzwwiiąązzaanniiee kkrrzzyyżżóówwkkii nnuummeerr 55//22001100:: DDaann BBrroowwnn –– „„ZZaaggiinniioonnyy ssyymmbbooll””
NNaaggrrooddyy oottrrzzyymmuujjąą:: Maria Masłoń, Stanisław Sołtysik i Zofia Rokita

UUWWAAGGAA!! JJeeddnnaa oossoobbaa mmoożżee pprrzzyyssłłaaćć 11 rroozzwwiiąązzaanniiee

Krzyżówka nr 6

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

KKoonnkkuurrss WWyyddaawwnniiccttwwaa ZZNNAAKK KM 6:

SSkkąądd wwzziięęłłyy ssiięę „„ppoommiinnddoorrkkii””?? 

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

KKoonnkkuurrss WWyyddaawwnniiccttwwaa ŚŚwwiiaatt KKssiiąążżkkii KM 6:

GGddzziiee rroozzggrryywwaa ssiięę aakkccjjaa ppoowwiieeśśccii „„OOcczzyysszzcczzeenniiee””??

Pierwsze 4 osoby, które przyjdą do naszej redakcji (Sosnowiec, ul. 3
Maja 22, pokój nr 9)  z aktualnym wydaniem „Kuriera Miejskiego” nr
6 i prawidłowo odpowiedzą na zadane pytanie otrzymają nagrodę
książkową.
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sekretarz redakcji: Urszula Piszczek; 
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Na pi sa na na pięć dzie się cio le cie
mi sia Pad ding to na ksią żecz ka
Mi cha ela Bon da w wy da niu au -
dio – trzy pły ty CD oraz jed na
mp3. Przy go dy ma łe go, bez rad -
ne go mi sia, któ ry przy był
z mrocz nych za kąt ków Pe ru
w wy da niu au dio – trzy pły -
ty CD oraz jed na mp3. 
IInn nnee mmaa jjoo wwee nnoo wwoo śśccii ttoo::
PPaadd ddiinngg ttoonn pprrzzyy pprraa ccyy

Książ ka dla dzie ci 6-8 lat
Ma ły za gu bio ny miś tra fił
z mrocz nych za kąt ków Pe ru
do ro dzi ny pań stwa Brown w sa -
mym ser cu Lon dy nu. Nie ba wem
wpadł w wir pa sjo nu ją cych wy -
da rzeń – mu siał ucie kać
przed po li cją z bu dyn ku an giel -
skiej gieł dy, a tak że wy stą pić ze
słyn nym ro syj skim tan ce rzem
Sier gie jem Ob ło mo wem. 

Nawet Wojciech Mann czyta Paddingtona

Paddington tu i teraz
Wyd. ZNAK
Książka audio

Ru si nek ze brał po nad czte ry ty sią ce słów
prze krę ca nych przez naj młod szych
i na ich kan wie na pi sał zbiór wier szy ków.
Do wie dzieć się z nich moż na skąd wzię -
ły się po min dor ki (z mi ło ści po mi do ra

i in dycz ki), co ją wly i ja kie kon se kwen -
cje ma cho dze nie na gieł dę sta ro ści. Po -
tę gę dzie cię cej wy obraź ni ob ra zu ją też
ilu stra cje Jo an ny Olech i ko la że Mar ty
Igner skiej.

400 naj więk szych dzie cię cych prze krę tów

Jak ro bić prze krę ty. 
Po rad nik dla dzie ci
Wyd. ZNAK

Fa scy nu ją ca po dróż po naj róż niej szych ba -
śnio wych kra inach, w któ rych dzie ci po -
zna ją si łę swo ich pra gnień. Ty tu ło wa Szko -
ła Cza rów to ta jem ni cze miej sce dla po -
cząt ku ją cych cza ro dzie jów, któ rzy po zna ją
pierw sze za klę cia i pod sta wo we za sa dy ma -
gii, uczą się la tać i być nie wi dzial ni. I spra -

wia ją wie le kło po tów swo je mu na uczy cie -
lo wi, bo w świe cie ma gii nic nie jest ta kie,
ja kie się wy da je…  

Opo wie ści En de go są peł ne ma gii i nie -
zwy kłych przy gód, fan ta stycz nych po sta ci
i ba śnio wej mą dro ści. To kla sy ka li te ra tu ry
dzie cię cej w naj lep szym wy da niu.

No wa, nie zna na książ ka au to ra Nie koń czą cej się hi sto rii

Szko ła Cza rów i in ne opo wie ści
Wyd. ZNAK

Alii de Truu wle pi ła wzrok w mu chę, mu cha
w nią. Ta kim in try gu ją cym zda niem roz po -
czy na się mi strzow ska, wcią ga ją ca i po ru -
sza ją ca po wieść, łą czą ca psy cho dra mę, wąt -
ki sen sa cyj ne i Wiel ką Hi sto rię, wpły wa ją -
cą na „ma łe” lo sy zwy kłych lu dzi.

Je ste śmy w Es to nii, w ro ku 1992. Sta ra
wie śniacz ka Alii de znaj du je na swym po -
dwór ku mło dą, prze ra żo ną i po bi tą Ro sjan -
kę Za rę, któ ra twier dzi, że ucie ka przed mę -
żem. Nie uf na Alii de za bie ra ją do do mu.
Obie pró bu ją się „wy ba dać”, klu cząc i kła -
miąc. Po wo li, co raz bar dziej za sko cze ni, po -
zna je my praw dę o dwóch ko bie tach, uwi kła -
nych w ta jem ni ce zbrod ni, na mięt no ści i ma -

rze nia o szczę ściu. Po zna je my dwa ży cia,
któ re mia ły wy glą dać cał kiem ina czej. Hi -
sto ria sta rej Alii de jest dłu ga i po wi kła na, jak
dzie je jej oj czy stej Es to nii. Alii de do ra sta ła
w la tach 1930. w nie pod le głym kra ju. Za ko -
cha ła się wów czas w Han sie, któ ry oże nił się
z jej sio strą In gel. Po za ję ciu Es to nii przez
so wie tów, ści ga ny za dzia łal ność an ty ra -
dziec ką Hans mu siał się ukry wać. Nie mo -
gąc zdo być je go ser ca, Alii de, już żo na ko -
mu ni sty i sa ma ko mu nist ka, ze mści ła się
okrut nie na sio strze, szwa grze i ich có recz -
ce. On nie prze żył, one zo sta ły de por to wa ne
w głąb ZSRR i Alii de już ni gdy ich nie wi -
dzia ła.

Sofi Oksanen

Oczyszczenie
Przeł. Sebastian Musielak; Świat Książki, 2010, Premiera: 26 maja
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Pił ka rze „Za głę bia” za prze pa -
ści li ogrom ną szan sę na awans
na za ple cze eks tra kla sy. Po bez -
bram ko wym re mi sie z Gór ni -
kiem Po lko wi ce, w trzech ko lej -
nych me czach zdo by li za le d wie
je den punkt i ma rze nia o grze
w I li dze mu szą odło żyć
na przy szły se zon. Po po raż ce
z Ela ną To ruń z po sa dą tre ne ra
po że gnał się Piotr Pier ścio nek,
choć o zwol nie niu w du żej mie -
rze za de cy do wa ły nie wy ni ki,
a sło wa wy po wie dzia ne przez
szko le niow ca na kon fe ren cji pra -
so wej po tym że spo tka niu. 

– Dziw ne jest to, że w klu bie,
któ re go je stem wy cho wan kiem,
klu bie ze stu let nią tra dy cją, dzie -
je się tak jak się dzie je – roz po -
czął szko le nio wiec. – Oczy wi -
ście wszyst kie wi ny po no si tre -
ner. Szko da, że mam być
od po wie dzial ny za obec ną sy tu -
ację, któ ra jest cho ra, a by ła in -
na w sto sun ku do te go, co by ło
w po przed niej run dzie. Jak gra -
ła Cra co via i Wi sła w So snow -
cu, nie po do ba ło się to ki bi com,
ale by ło ina czej. Te raz nie ma
ani Cra co vii, ani Wi sły i jest źle.
To jest pił ka, ja so bie zda ję spra -
wę, że am bi cje i ocze ki wa nia
by ły in ne i ten cel, nie ma co
ukry wać, od da lił się. Je że li prze -
gry wa my z teo re tycz nie słab -
szym prze ciw ni kiem, to je stem
go to wy na po nie sie nie od po wie -
dzial no ści, acz kol wiek przy kre
jest to, że mu szę po no sić od po -
wie dzial ność za coś, na co
do koń ca nie mam wpły wu. I tak
się dzi wię, że pew ne rze czy zo -
sta ły i zo sta ną w szat ni, bo
z mo jej stro ny też nie usły szy cie
kon kre tów, co do tej sy tu acji.
Chłop cy sta ra li się, ale sy tu acja,
któ ra jest, po nie kąd mo gła mieć
na nich wpływ. Ja po wiem tak,
ze spół nie my ślał o spra wach fi -
nan so wych, jak wy cho dził
na ten mecz, to jest pew ne, ale
jak ma my cięż ki tre ning i mi
klę czy za wod nik i mó wi, że on
nie da ra dy, bo ostat ni po si łek
jadł we wto rek, to prze pra szam

bar dzo – po wie dział tre ner
po czym wstał i wy szedł z sa li
wpra wia jąc w zdu mie nie za rów -
no dzien ni ka rzy, jak i dzia ła czy
klu bu z pre ze sem Paw łem Hy -
trym na cze le. 

– Nie ukry wam, że tre ner
tro chę prze sa dził. Ma my za le -
gło ści, ale nie oszu kuj my się.
Pił ka rzy stać i na śnia da nie,
i obiad, i ko la cję. Przy ta kich
kon trak tach, ja kie ma ją pił ka rze
w na szym klu bie, spo koj nie
moż na dać so bie ra dę w przy -
pad ku opóź nie nia z wy pła tą.
Nie je den za wod nik w pierw szej
li dze chciał by mieć ta kie wy so -
kie za rob ki, ja kie są u nas – od -
po wie dział na za rzu ty tre ne ra
pre zes klu bu. 

Po tych wy da rze niach sta ło
się ja snym, że dni Pio tra Pier -
ścion ka w klu bie są już po li -
czo ne. Wszyst ko wska zy wa ło
na to, że je go na stęp cą zo sta nie
Ar tur Pła tek. Nie do szedł on
jed nak z dzia ła cza mi „Za głę -
bia” do po ro zu mie nia i osta -
tecz nie ro lę pierw sze go tre ne ra

po wie rzo no Mar ko wi Choj nac -
kie mu. – Otrzy ma łem kon kret -
ną pro po zy cję, od by łem kil ka
roz mów z pre ze sem i szyb ko
do szli śmy do po ro zu mie nia.
Tro chę już lat w pił ce sie dzę
i nie bo ję się ta kich sy tu acji.
Kon kret na ofer ta to kon kret ne
wy zwa nie, z któ rym trze ba się
zmie rzyć. „Za głę bie” to klub
z tra dy cja mi, z rze szą ki bi ców,
ma ją cy kon kret ny cel do zre -
ali zo wa nia. Pod pi sa łem kon -
trakt do czerw ca 2011 ro ku
i chciał bym go wy peł nić – po -
wie dział po no mi na cji no wy
tre ner na szej dru ży ny, któ ry
kil ka na ście go dzin po ob ję ciu
funk cji szko le niow ca „Za głę -
bia” po pro wa dził ze spół
w star ciu z Le chią Zie lo na Gó -
ra. 

De biut nie wy padł oka za le.
Na sza dru ży na prze gra ła aż 0: 3.
– Po me czu mo gę po wie dzieć,
że ze spół źle re agu je na nie ko -
rzyst ne sy tu acje, któ re wy twa -
rza ją się na bo isku. Prak tycz nie
moż na po wie dzieć, że nie ma

ze spo łu. Po win na być od wrot -
na re ak cja – po win na być złość
spor to wa, ale ta złość prze ra dza -
ła się w bez myśl ne fau le i złe za -
cho wa nia na bo isku. Na pew no
cze ka mnie mnó stwo pra cy z ze -
spo łem – po wie dział po pierw -
szym spo tka niu Choj nac ki.

Stra ta punk tów w me czach
z ta ki mi „tu za mi” jak Ela na To -
ruń, Le chia Zie lo na Gó ra i Po lo -
nia Słu bi ce spra wi ła, że ma rze -
nia o awan sie trze ba odło żyć
na przy szły rok. Na ra zie trud no
wy ro ko wać w ja kim skła dzie
per so nal nym na sza dru ży -
na przy stą pi do ko lej ne go se zo -
nu. Spo rej gru pie pił ka rzy koń -
czą się umo wy, po za tym jesz -
cze nie wia do mo ja ką wi zję ma
tre ner Ma rek Choj nac ki. – My -
śli my już o ko lej nym se zo nie,
ale na ra zie na kon kre ty jesz cze
za wcze śnie. Naj bliż sze dni da -
dzą nam od po wiedź na pew ne
py ta nia – mó wi pre zes „Za głę -
bia”.

KKrrzzyysszz ttooff PPoo llaacczz kkiiee wwiicczz

Choj nac ki za Pier ścion ka

Za prze pa ści li szan sę na awans

NNaa ttaakkąą rraaddoośśćć ppoo aawwaannssiiee ppiiłłkkaarrzzoomm ZZaaggłłęębbiiaa pprrzzyyjjddzziiee jjeesszzcczzee ppoocczzeekkaaćć

8 ma ja So sno wiec po biegł w ra -
mach ogól no pol skiej ak cji „Pol -
ska bie ga”. Miesz kań cy sto li cy
Za głę bia bie ga li w Par ku Że rom -
skie go. Or ga ni za to ra mi przed się -
wzię cia w So snow cu by ło Sto wa -
rzy sze nie „Żyj zdro wo, dzia łaj
ra zem” oraz Wy dzia łu Kul tu ry
Fi zycznej, Spor tu i Tu ry sty ki
Urzę du Miej skie go w So snow -
cu. Współ or ga ni za to rem bie gu
prze ła jo we go by ła Szko ła Pod -
sta wo wa nr 10.

Dzie ci ry wa li zo wa ły w bie gu
na 800 m, do ro śli na dy stan -

sie 3200 m. W zma ga niach
wzię li udział m.in.: za stęp ca
pre zy den ta So snow ca Ry szard
Łu kaw ski, a tak że dy rek tor
SP 10 Mał go rza ta Wierz bic ka.
Wśród do ro słych zwy cię żył Ad -
rian Zbro ja, na uczy ciel WF -
-u w SP 10, a za ra zem tre ner
w Aka de mii Pił ki Noż nej „Za -
głę bie” So sno wiec. Naj młod szą
uczest nicz ką zma gań by ła 3-let -
nia Ame lia Miel nik. Wszy scy
uczest ni cy ukoń czy li bieg,
otrzy ma li dy plo my, pu cha ry
oraz na gro dy rze czo we. KKPP

So sno wiec bie gał

W Ha li Spor to wej MO SiR-u
przy ul. Że rom skie go od by ła
się VIII So sno wiec ka Olim pia da
Spor to wa Dla Dzie ci i Mło dzie -
ży Nie peł no spraw nej Ru cho wo.
W im pre zie uczest ni czy ło 87 za -
wod ni ków w na stę pu ją cych ka te -
go riach wie ko wych – przed szko -
la ki, dzie ci od 7 do 12 ro ku ży -
cia oraz dzie ci i mło dzież
w wie ku 13-18 lat.

Za wod ni cy ry wa li zo wa li
w na stę pu ją cych kon ku ren -
cjach: rzut pił ką do ko sza, sla -
lom na wóz ku in wa lidz kim,
rzu ty wo recz kiem do ce lu, wy -
ścig na peł za kach, skok w dal
z miej sca, rzut pił ką le kar ską,
krę gle i tor prze szkód. W kla -
sy fi ka cji dru ży no wej zwy cię -

ży ło Przed szko le Miej skie
nr 56 oraz ZSO nr 5. Zwy cięz -
cy kon ku ren cji in dy wi du al -
nych otrzy ma li me da le oraz
dy plo my, na to miast dru ży ny
otrzy ma ły pu cha ry i na gro dy
za pierw sze trzy miej sca.
Wszy scy uczest ni cy olim pia dy
otrzy ma li pacz ki ze sło dy cza -
mi, pa miąt ko we me da le oraz
ma skot ki. Im pre zie to wa rzy -
szył kon kurs pla stycz ny „Mo -
ja ulu bio na dys cy pli na spor to -
wa”, po ka zy szer mier cze
w wy ko na niu za wod ni ków
TMS Za głę bie So sno wiec, po -
ka zy ju do w wy ko na niu za -
wod ni ków Bu dow la nych oraz
po ka zy ta necz ne uczniów
ZSO nr 5. KKPP

VIII So sno wiec ka Olim pia da  Sportowa
dla Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej Ruchowo za nami

So sno wiec cy sza bli ści nie zwal nia ją tem pa.
Re pre zen tan ci TMS „Za głę bie” po raz ko lej -
ny przy wieź li me da le z im pre zy ran gi mi -
strzow skiej. Tym ra zem na si szer mie rze wy -
wal czy li czte ry krąż ki pod czas Ogól no pol -
skiej Olim pia dy Mło dzie ży, któ ra od by ła się
w War sza wie.

Na po dium sta nę li Pa me la War szaw ska,
Ka ro li na Wal czak, Ka mil Ma rzec oraz dru -
ży na dziew cząt. To wła śnie na sze za wod nicz -
ki w skła dzie:  Pa me la War szaw ska, Ka ro li -
na Wal czak, Syl wia Bi jak w ry wa li za cji ze -
spo ło wej się gnę ły po zło to po ko nu jąc
ko lej no: MKS Ku sy Szcze cin 45:17, IKS
Kon stan cin 45:22 i w fi na le UKS 13 Bia ły -
stok 45:30. Na pią tym miej scu za koń czył
zma ga nia dru gi ze spół w skła dzie: An ge li ka
Wą tor, Kin ga Dróżdż, Ma ja Ko wa li ło. 

W tur nie ju in dy wi du al nym dziew cząt
srebr ny me dal wy wal czy ła Pa me la War szaw -
ska, któ ra w fi na le ule gła 8:15 Mał go rza cie

Tu rek z AZS AWF War sza wa. W pół fi na le
na sza za wod nicz ka po ko na ła Ma ję Ra kow ską
(UKS 13 Bia ły stok) 15:11. Brąz przy padł
w udzia le Ka ro li nie Wal czak. Na dro dze
do fi na łu sta nę ła jej póź niej sza trium fa tor ka.
Tu rek zwy cię ży ła 15:8. Syl wia Bi jak po po -
raż ce w ćwierć fi na le z Pa me lą War szaw ską
ukoń czy ła zma ga nia na 8 miej scu. Z me da -
lem z War sza wy po wró cił tak że Ka mil Ma -
rzec, któ ry po po raż ce w fi na le z Ja ku bem
Ociń skim (Dra gon Łódź) 13:15 się gnął
po srebr ny me dal. Z czte re ma me da la mi
na kon cie na si sza bli ści za ję li czwar te miej -
sce w kla sy fi ka cji me da lo wej te go rocz nej
OOM. W kla sy fi ka cji punk to wej so sno wi cza -
nie za ję li siód me miej sce.  W zma ga niach
szer mie rzy w Ogól no pol skiej Olim pia dzie
Mło dzie ży 2010 ry wa li zo wa li w su mie przed -
sta wi cie le 45 klu bów. TMS „Za głę bie” z klu -
bów wo je wódz twa ślą skie go zo sta ło skla sy fi -
ko wa ne naj wy żej. KKPP

Pew ne po dium 
Od 15 do 16 ma ja trwa ły w Ra -
dzy mi nie XI Mi strzo stwa Pol ski
Ju nio rów Młod szych w ra mach
Ogól no pol skiej Olim pia dy Mło -
dzie ży Ka ra te Ky oku shin. So -
sno wiec ki Klub Ka ra te re pre zen -
to wa li Pa tryk Rej dych i Ka mil
Za gaj ski. Rej dych w kat. ku mi te
do 70 kg zdo był srebr ny me dal,
na to miast Za gaj ski w ku mi te
do 65 kg był pią ty.

W za wo dach star to wa ło pra -
wie 200 za wod ni ków z ca łe go
kra ju. Sę dzią głów nym był shi -
han Eu ge niusz Da dzi bug 5 dan.
Za wod nik So sno wiec kie go Klu -
bu Ka ra te Pa tryk Rej dych zde cy -
do wa nie wy gry wał wszyst kie
swo je wal ki, pod czas któ rych na -
rzu cał ta kie tem po, że prze ciw -
ni cy nie by li w sta nie go za trzy -
mać. – W każ dym po je dyn ku

miał zde cy do wa ną prze wa gę
nad prze ciw ni kiem tak, że sę -
dzio wie nie mie li wąt pli wo ści
na ko go wska zać zwy cię stwo.
W wal ce fi na ło wej bar dzo wy -
rów na nej nie ustę po wał za wod -
ni ko wi z Go rzo wa Wiel ko pol -
skie go, któ ry do fi na łu wy gry wał
każ dą wal kę przed cza sem. Aby
od nieść zwy cię stwo za bra kło Pa -
try ko wi tro szecz kę więk szej ak -
tyw no ści w ata ku w koń ców ce
wal ki – pod kre ślał Eu ge niusz
Da dzi bug.

Ka mil Za gaj ski wy grał swo ją
pierw szą wal kę am bit nie wal -
cząc o każ dy punkt. W dru gim
star ciu pod ko niec wal ki stra cił
punk ty, któ rych nie był w sta nie
od ro bić i mu siał uznać wyż szość
za wod ni ka z War sza wy, osta -
tecz nie zaj mu jąc V miej sce. KKPP

Srebrny Patryk

19 me da li – 8 zło tych, 6 srebr -
nych i 5 brą zo wych wy wal czy li
za wod ni cy MKS MOS Pło -
mień So sno wiec pod czas
pierw sze go dnia ro ze gra nych
w So snow cu Mi strzostw Ślą ska
Se nio rów, Ju nio rów i Ju nio rów
Młod szych w Lek kiej Atle ty ce.
Z po wo du in ten syw nych opa -
dów desz czu, dru gi dzień za -
wo dów zo stał prze ło żo ny na 2
czerw ca. Zło te me da le zdo by li:
Ad rian na Zię ta ra, Do mi ni ka
Wię cła wek, San dra Mi cha lak,

Mar ta Pa cho ta, Ma ciej Brze -
ziń ski, Da mian Pa sek, szta feta
męż czyzn 4x100 se nio rów,
szta fe ta męż czyzn 4x100 ju -
nio rów młod szych. Sre bro wy -
wal czy li: Zu zan na Mar kow ska,
An ge li ka Ma dej czyk, An ge li ka
Sta nek, Na ta lia Włosz czyk,
Alek san dra Du da, Ja kub
Ociep ka, a na naj niż szym stop -
niu po dium sta nę li: Oli wia
Zro bek, Ka ro li na Że brow ska,
Bar tło miej Sza ra wa ra, Ra fał
Ży wot i Ma riusz La so ta. KKPP

Po go da po krzy żo wa ła pla ny

Kolarze wygrywają
i punktują
Eu ge nia Bu jak za wod nicz ka Gru py
Ko lar skiej „Za głę bie” So sno wiec
do sko na le roz po czę ła udział w te go -
rocz nych za wo dach Pu cha ru Pol ski
w ko lar stwie szo so wym. Wy gra ła
jaz dę in dy wi du al ną na czas pod czas
wy ści gu in au gu ru ją ce go zma ga nia
PP w Strzel cach Kra jeń skich oraz
ko lej ną cza sów kę w Gó rzy cy. 5
miej sce w wy ści gu ze star tu wspól -
ne go za ję ła in na za wod nicz ka GK
„Za głę bie” – Mag da le na Pyr gies.

Młod si ko la rze so sno wiec kie go
klu bu wzię li udział w wy ści gu
w Kłom ni cach. Dla ju nio rów był on
eli mi na cją do Olim pia dy Mło dzie -
ży. Punk to wa ne miej sce za ję li: 11.
Ma te usz Gra bis, 23. Mi chał Ku -
cia, 39. Ra do sław Bil nic ki. Wśród
mło dzi ków dru gi był Adam Bę be -
nek. KKPP
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